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1 Introductie

Epilepsie kan het dagelijks leven van een persoon sterk bëınvloeden. Gelukkig kan een patiënt
vaak met behulp van medicatie of andere therapieën de klachten tot een minimum beperken, en
zo een zekere kwaliteit van leven terug krijgen.
Bij sommige mensen is epilepsie dusdanig problematisch, dat ze geen of onvoldoende baat hebben
bij medicatie. Deze patiënten kunnen in aanmerking komen voor chirurgie. Vaak worden bij een
chirurgische ingreep bij epilepsie de verbindingen met een pathologisch hersengebied verbroken of
wordt het gehele pathologische gebied verwijderd. Omdat een dergelijke ingreep invasief en risi-
covol is, dient er prechirurgisch onderzoek uitgevoerd te worden. Zo wordt de hoeveelheid gezond
weefsel dat wordt aangetast tot een minimum beperkt.

Er zijn verschillende methodes beschikbaar om de bron van epileptogene activiteit te lokaliseren.
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het gebruik van Single Pulse Electrical Stimulation
(SPES) (paragraaf 1.2).
In een gezond zenuwnetwerk kunnen bij stimulatie met SPES early responses worden waargeno-
men in het elektrocorticogram (paragraaf 1.1). Wanneer er sprake is van afwijkende verbindingen
kunnen naast deze fysiologische early responses ook delayed responses waargenomen worden, de-
layed responses worden geassociëerd met epilepsie.
Wanneer we een realistische simulatie kunnen maken van een zenuwnetwerk waarin zowel early als
delayed responses kunnen bestaan, kunnen we ook meer te weten komen over de verbindingen in
gezonde en pathologische netwerken. Kennis over de mechanismen achter een delayed response in
het model kan een bron van kennis zijn over de mechanismen die schuilen achter epilepsie.

Onderzoek naar neurale netwerken kan worden gedaan met behulp van een neural mass model, dit
is een model waarin verschillende populaties zenuwcellen op macroscopische wijze worden gesimu-
leerd en deze vervolgens aan elkaar worden gekoppeld tot een zogenaamde neural mass (paragraaf
2.1), elke neural mass krijgt input van, en geeft output door aan andere neural masses.

Doel: Het simuleren van realistische early en delayed responses voor Single Pulse Electrical Sti-
mulation (SPES) en de rol van verschillende modelparameters hierbij onderzoeken.

Probleemstelling: Welke modelparameters komen overeen met een pathologisch model en wat
zegt dit over de rol van neurale netwerken bij het ontstaan van epilepsie?

� Wat is de invloed op de simulatie wanneer er stimulatie van twee neuronpopulaties (in plaats
van één) binnen een gebied door middel van SPES plaatsvindt?
Hypothese i) Wanneer een SPES twee neuronpopulaties (Py+ en IN-) stimuleert zal een
meer realistische early response plaatsvinden dan wanneer alleen de pyramidale cellen worden
gestimuleerd.

� Hoe vindt een delayed response plaats (en hoe kan deze realistisch worden gesimuleerd)?
Hypothese ii) Delayed responses zijn responsies van tweede orde (indirecte verbinding) in
het netwerk.

Methode: Er wordt gebruik gemaakt van een neural mass model. In een grid van een intra-
craniale EEG komt een node overeen met een neural mass: een netwerk van neuronpopulaties,
die onderling invloed op elkaar kunnen uitoefenen, maar ook interactie hebben met andere neural
masses.
De node die door middel van SPES gestimuleerd wordt, geeft een signaal door aan neural masses
onder naburige elektroden, deze neural masses worden beschouwd als nodes van de eerste orde.
Allereerst wordt naar het signaal in deze groepen gekeken, hier worden early responses waargeno-
men. Vervolgens wordt gekeken naar de nodes van de tweede orde, dit zijn neural masses die een
verbinding hebben met de eerste orde nodes. In een model met tweede orde nodes zouden delayed
responses kunnen worden gesimuleerd, dit zou meer inzicht kunnen bieden in het epileptische
brein.
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1.1 Elektro-encefalogram

Een elektro-encefalogram (EEG) is een grafische weergave van spanningsveranderingen over tijd.
Via een elektrode wordt de elektrische activiteit op een bepaald gebied in het brein gemeten.
EEG-activiteit is een weergave gevormd door de integratie van postsynaptische potentialen van
neuronen die elkaar bëınvloeden. Door de gunstige oriëntatie van pyramidale cellen (grote, mul-
tipolaire neuronen, meestal excitatoir) hebben deze cellen een hoge synchronisatie en zijn dit de
neuronen die het meeste bijdragen aan het EEG signaal [6].

De amplitude van een signaal neemt af wanneer de signalen zich weg van het elektrode versprei-
den. De vorm van een EEG signaal is een gevolg van de neurale activiteit, zo zijn pieken in het
EEG een weergave van neurale depolarisatie (EPSPs) en actiepotentialen en zijn golven een weer-
gave van hyperpolarisatie (IPSPs). Een vergelijking van signalen, gemeten op verschillende loci
van het brein, kan een aanwijzing geven van de herkomst van bepaalde signalen. Dit is waarom
er gewoonlijk gebruik wordt gemaakt van metingen op twee (of meerdere) plaatsen tegelijkertijd [7].

Epileptische aanvallen zijn in het EEG in de betrokken hersengebieden over het algemeen goed te
onderscheiden van normale activiteit.
Epilepsie is een gevolg van overmatige excitatie in neuronen in het brein. Deze overmatige exci-
tatie leidt tot het ontstaan van sterke ontladingen, deze worden geassociëerd met abrupte pieken
van hoge amplitude in het EEG in de ictale fase (periode tijdens een aanval). Bij partiële aan-
vallen zijn er signalen te zien op een beperkt aantal loci in dezelfde hemisfeer (unilateraal). Bij
het begin van een aanval is er vaak een diffuse of plaatselijke onderbreking van achtergrondactivi-
teit. Hierna vindt een afwijkend ritmisch patroon plaats, gecombineerd met spitse golven of pieken.

Voor het maken van een diagnose wordt bij epilepsie vaak gebruik gemaakt van elektroden op de
hoofdhuid, terwijl bij pre-operatief onderzoek vaak een meer invasieve methode wordt toegepast,
namelijk door middel van het implanteren van een elektrodengrid onder de dura mater (het mas-
sieve gedeelte van het hersenvlies) of met behulp van diepte-elektroden, via deze methoden wordt
de hoeveelheid ruis, afkomstig van hersenvloeistof en bloedcirculatie, beperkt. Pre-operatieve EEG
metingen worden bij epilepsie meestal op langere termijn toegepast, omdat er pas informatie uit
een meting kan worden gehaald over epileptogene activiteit in hersengebieden wanneer een epilep-
tische aanval wordt vastgelegd [8].

Wanneer met behulp van kunstmatige stimulatie van neuronen afwijkende activiteit kan worden
gedetecteerd in zogenaamde seizure onset zones (bronnen van epileptische activiteit), biedt dit
perspectieven voor het acuut toepassen van EEG metingen voor het lokaliseren van seizure onset
zones. Metingen tijdens normale hersenactiviteit volstaan om de epileptogene hersengebieden van
de patiënt in kaart te brengen.
In dit onderzoek zijn de metingen aan de hand van implantatie van een elektrodengrid, dit wordt
ook wel intracraniale EEG (iEEG) of elektrocorticografie (ECoG) genoemd. Na het geven van een
SPES aan een patiënt met focale epilepsie, wordt soms een afwijkend signaal (DR) waargenomen
bij iEEG metingen in de seizure onset zone.

1.2 Single Pulse Electrical Stimulation

Het bestuderen van de propagatie van een elektrische puls door zenuwnetwerkwerken in het brein
kan informatie verschaffen over de communicatie tussen verschillende neuronpopulaties in hersen-
weefsel.
Pas sinds korte tijd wordt er onderzoek gedaan naar de toepassing van Single Pulse Electrical
Stimulation (SPES) bij het detecteren van afwijkende signaaloverdracht tussen neuronen bij epi-
lepsie. Dit werd voor het eerst omschreven door Valent́ın et al. (2002) bij patiënten met focale
refractaire epilepsie, die elektrocorticografie ondergingen voorafgaand aan hun operatieve ingreep
[9].
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Bij SPES wordt een enkele elektrische puls (stimulus) gegeven via een elektrodenpaar. Er vindt
vervolgens een synapsoverdracht plaats tussen de gestimuleerde neuronen en de neuronen in de
omgeving hiervan. In het EEG van de betreffende meetgebieden wordt een (eerste orde) respons
waargenomen.

Valent́ın et al. maakte gebruik van intracraniaal geplaatste elektroden (subduraal) en stimulatie
met enkele impulsen van 0.3 of 1 ms en een stroomsterkte van 1 tot 8 mA. Elke 10 seconden werd
er een puls gegeven aan een tweetal elektroden, over het algemeen werden achtereenvolgens 10
pulsen (stimuli) gegeven aan één elektrodenpaar. Alle andere elektroden werden gebruikt voor de
EEG meting.

Stimulatie van gebieden in de cortex levert een respons op in het gestimuleerde gebied. Uit een
intracraniale EEG kan de propagatie van deze respons in verschillende neurongebieden worden
waargenomen. Er worden twee typen responsies onderscheiden: de zogenaamde early responses
(ER), pieken en/of trage golven die binnen 100 ms na stimulatie voorkomen, en delayed responses
(DR), pieken of piekgolven die na 100 tot 1 000 ms na stimulatie voorkomen.
Early responses zijn consistent en komen direct na de stimulus voor, terwijl delayed responses
stochastisch zijn, dat wil zeggen, bij een identieke meting kan het zijn dat er de ene keer wel en
de andere keer geen delayed response te zien is. Bovendien komen delayed responses slechts in een
beperkt aantal meetgebieden voor. In figuur 1 zijn enkele early en delayed responses, die optreden
na een stimulus, te zien.

Er wordt aangenomen dat ERs behoren tot de fysiologische signalen afkomstig van de stimulatie
van associatievezels (u-vezels), dit zijn axonen die de corticale gebieden binnen één hemisfeer met
elkaar verbinden. ERs zijn dus te zien als normale event related potentials en kunnen geassociëerd
worden met normale neuronverbindingen. In figuur 2 is een DR te zien in het gebied waar ook
epileptische activiteit kan worden gezien tijdens een aanval.

In het onderzoek van Valent́ın et al. wordt een verband gezien tussen het bestaan van DRs en
partiële epilepsie. ERs werden over het algemeen bij alle patiënten (n=40) gezien in de meeste
meetgebieden, DRs werden bij 27 patiënten waargenomen in het epileptogene weefsel. Hierbij
werden alle gevallen van focale onset gedetecteerd en een groot deel van de gevallen met regionale
onset. Bij geen van de patiënten met diffuse onset werden DRs waargenomen. Van ’t Klooster et al.
vonden eveneens een verband tussen delayed responses met de seizure onset zone in een onderzoek
met 13 patiënten met focale epilepsie[11]. In een latere studie van Valent́ın et al. is gebleken dat
het verwijderen van gebieden die verantwoordelijk waren voor het genereren van delayed respon-
ses leidt tot een betere prospectie van patiënten met focale epilepsie na een operatieve ingreep [10].

Een mogelijke verklaring voor het verband tussen DRs en epileptogene netwerken is dat ze een
gevolg zouden zijn van een afwijkende richting van propagatie van neurale ontladingen, of een te
sterke verbinding of potentiaal.
Valent́ın stelt dat het detecteren van DRs de wetenschappelijke kennis op het gebied van fysiologie
en neurale circuits in epileptisch weefsel kan vergroten.
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Figuur 1: ERs en DRs opgewekt door SPES bij een patiënt met focale epilepsie beginnend onder
elektrode 1 van het rechter anterieure subtemporale gebied (Rast1). (A) ERs bij stimulatie van
de elektroden op het rechter anterieure subtemporale gebied (Rast1, Rast 2). (B) ERs en DRs bij
stimulatie van de elektroden op het rechter posterieure subtemporale gebied (Rpst4, Rpst5). (1)
proximale ERs; (2) distale ERs (>3 cm verwijderd van stimulatie elektrode); (3) DRs. Afbeelding
afkomstig van Valent́ın et. al (2002) [9].

Figuur 2: Relatie tussen de aanvang van een focale aanval en focale DRs. (A) Een subdurale
opname van een focale aanval, de snelle EEG-activiteit is te zien in elektrode 1 van het linker
subtemporale gebied (Lst1). (B) DR waargenomen bij Lst1 tijdens stimulatie via elektrodes 5 en
6 van de linker subtemporale strip (Lst5, Lst6). Afbeelding afkomstig van Valent́ın et. al (2002)
[9].
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2 Wiskundig model

2.1 Neural mass model

Een neural mass model (NMM) is een macroscopisch model dat de activiteit van een groep neu-
ronen (mass) nabootst. Deze methode om neurale netwerken te modelleren werd voor het eerst
omschreven door Lopes da Silva et al. en door Freeman et al., beide in de jaren zeventig [1, 3].
Dit was belangrijke stap, omdat deze macroscopische modellen een stuk efficiënter zijn dan de
modellen op basis van enkele neuronen. Daarnaast kan de output van een neural mass model
gëınterpreteerd worden als een EEG signaal, omdat het EEG eveneens een weergave is van de
resulterende output van een groep neuronen [12].

Een neural mass kan worden gezien als een systeem dat de presynaptische vuurfrequenties (fre-
quentie van binnenkomende actiepotentialen, veroorzaakt door andere neural masses) omzet in
de postsynaptische vuurfrequentie van de betreffende neural mass. Hiertoe wordt eerst van elke
populatie de gemiddelde pulsdichtheid van afferente actiepotentialen omgezet in een gemiddeld
inhibitoir of excitatoir postsynaptisch membraanpotentiaal (IPSP of EPSP) door middel van een
lineaire transformatie van impulsresponsie.
De functie die wordt gebruikt om de impulsresponsie te benaderen is:

hq(t) = Qqte−qt (2.1.1)

Waar Q de constante is voor de sterkte van de synapsoverdracht is en q een tijdsconstante. Er
geldt Q = A en q = a bij excitatoire populaties, Q = B en q = b bij traag inhibitoire populaties
en Q = G en q = g bij snel inhibitoire populaties.
De postsynaptische potentiaal van de neural mass wordt omgezet in een gemiddelde pulsdichtheid
met behulp van een activatiefunctie in de vorm van een asymmetrische sigmöıde.
De sigmöıdefunctie is als volgt:

S(v) =
2e0

1 + er(v0−v)
(2.1.2)

Hierin is e0 de evenwichtsstand van de vuurfrequentie van de populatie, v0 de drempelwaarde
waarvoor de helft van de populatie vuurt en r een parameter voor de steilheid van de curve.

In een neuraal netwerk bevinden zich verschillende typen neuronen, elk met andere eigenschappen.
In een neural mass model worden deze typen groepsgewijs gemodelleerd en wordt er gekeken naar
de interactie tussen deze verschillende neuronpopulaties.
De impulsrespons functie (2.1.1) houdt verband met een lineaire transformatie functie met input
z(t) en output x(t) = hq(t) ∗ z(t).
Deze convolutie kan worden uitgewerkt met behulp van een Fouriertransformatie. Er geldt:

x(t) = hq(t) ∗ z(t)
def
= ĥq(ω)x̂(ω) = x̂(ω) (2.1.3)

ĥq(ω) = F[Qqte−qt] =
Qq

(iω)2 + 2qiω + q2
(2.1.4)

Uitwerking van deze convolutie leidt tot de algemene differentiaalvergelijking.

x(t) = h(t) ∗ z(t) def
= Qqẑ(ω)

(iω)2+2qiω+q2 = x̂(ω)

Qqẑ(ω) = (iω)2x̂(ω) + 2qiωx̂(ω) + q2x̂(ω)
F−1[Qqẑ(ω)] = ẍ(t) + 2qẋ(t) + q2x(t) = Qqz(t)
Hieruit volgt: {

ẋ(t) = y(t)

ẏ(t) = Qqz(t)− 2qy(t)− q2x(t)
(2.1.5)

Met behulp van deze differentiaalvergelijking kan de onderlinge invloed van de populaties binnen
een neural mass in kaart worden gebracht en kunnen neural masses gekoppeld worden. De uitwer-
king van deze differentiaalvergelijking tot het uiteindelijke model volgt in sectie 2.2.
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Bij de eerste omschreven neural mass modellen werd gebruik gemaakt van een model op basis
van twee populaties neuronen [1], later werd deze opstelling gemodificeerd tot een model met
drie populaties, de inhibitoire interneuronen (In(-)), de excitatoire interneuronen (Ex(+)) en de
pyramidale cellen (Py(+)), de input en output van een neural mass wordt in deze modellen volle-
dig verzorgd door de pyramidale cellen, deze opstelling is schematisch weergegeven in figuur 3a [5].

In het model van Wendling et al. wordt gewerkt met vier populaties[12]. Er wordt uitgegaan van
twee verschillende types inhibitoire interneuronen. Dit omdat uit experimenten is gebleken dat
GABAerge inhibitie bij temporaalkwabepilepsie niet uniform verandert. Wanneer dendritische
inhibitie (inhibitie door afgifte vanuit zenuwknoppen op de dendrieten (vertakkingen) van de
target zenuwcel) wordt verzwakt, neemt de somatische inhibitie (inhibitie door afgifte vanuit
zenuwknoppen op het cellichaam van de target zenuwcel) juist toe als gevolg van hyperactieve
signalen vanuit andere cellen. Dendritisch-projecterende interneuronen hebben een trage werking
ten opzichte van somatisch-projecterende interneuronen.
Wendling et al. maken daarom onderscheid tussen snel inhibitoire interneuronen (Inf(f−)) en
traag inhibitoire interneuronen (Ins(s−)). Figuur 3b betreft een schematische weergave van het
model met vier populaties.
Wendling et al. maken gebruik van het volgende model, de standaardwaarden voor de parameters
in dit model zijn op basis van de waarden gekozen door Jansen&Rit [4]. Deze waarden zijn te
vinden in tabel 1.

(a) (b)

Figuur 3: a: Een neural mass met drie populaties; b: Een neural mass met vier populaties.

Een neural mass model kan ook informatie geven over de interactie tussen twee opeenvolgende
neural masses. In de modellen van Jansen et al. [5] en Wendling et al. [13, 12] gaat deze interactie
uitsluitend via de pyramidale cellen. Dat wil zeggen dat een neural mass alle input via de pyra-
midale cellen krijgt, en dat de input afkomstig van andere neural masses resulteert uit de output
van de pyramidale cellen hiervan.
In het onderzoek van David wordt, op basis van experimenten met de visuele cortex van apen,
gekeken naar drie alternatieve opstellingen van een neural mass model: de bottom-up, top-down
en laterale interactie (zie figuur 4)[2]. De resulterende postsynaptische potentialen onder het ene
meetgebied worden vanuit de pyramidale cellen doorgegeven naar het volgende gebied, welke po-
pulatie van dit meetgebied de signalen ontvangt variëert per methode. In de bottum-up interactie
wordt uitgegaan van een input op de excitatoire interneuronen, in de top-down interactie van een
input op zowel de pyramidale cellen als de inhibitoire interneuronen en tot slot wordt in de laterale
interactie gekeken naar een input op alle drie de populaties.
Hoe meer er bekend wordt over deze interacties en hoe nauwkeurig ze normale en pathologische
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signalen simuleren, hoe meer we te weten komen over de werkelijke structuren in het epileptische
brein en de oorsprong van een aanval.

Figuur 4: Drie mogelijke koppelingen tussen twee opeenvolgende kolommen. Verreikende ver-
bindingen worden verzorgd door axonen van pyramidale cellen. De targets verschillen per type
koppeling. Koppelparameters bepalen de sterkte van elk type koppeling; aF voor “forward” type
verbindingen, aB voor “backward” en aL voor lateraal. (•: excitatoir; �: inhibitoir.) [2]

Parameter Interpretatie Standaardwaarde

A Gemiddelde excitatoire synapssterkte 3.25 mV
B Gemiddelde traag inhibitoire synapssterkte 22 mV
G Gemiddelde snel inhibitoire synapssterkte 10 mV

1/a Tijdsconstante in excitatoire feedbackcyclus a = 100 s−1

1/b Tijdsconstante in traag inhibitoire feedbackcyclus a = 100 s−1

1/g Tijdsconstante in snel inhibitoire feedbackcyclus a = 100 s−1

ρ Proportie externe input naar traag inhibitoire interneuronen ρ = 0.51

γ Constante interne verbindingssterkte 135
γPy→Ex Gemiddeld aantal synaptische verbindingen excitatoir circuit γ
γEx→Py 0.8γ
γPy→Ins Gemiddeld aantal synaptische verbindingen traag inhibitoir circuit 0.25γ
γIns→Py 0.25γ
γPy→Inf Gemiddeld aantal synaptische verbindingen snel inhibitoir circuit 0.3γ
γInf→Py 0.1γ
γIns→Inf Gemiddeld aantal synaptische verbindingen inhibitoir circuit 0.8γ

v0 Drempelwaarde neuraal vuren 6 mV
e0 Evenwichtsstand vuurfrequentie 2.5 s−1

r Steilheidsparameter 0.56 mV−1

Tabel 1: Modelparameters [12], standaardwaarden zoals gekozen door Jansen & Rit [4]

Naast factoren die spelen binnen één meetgebied (interne input) en de invloed van deze gebieden
op elkaar (externe input), is er ook sprake van andere factoren van externe input, namelijk continue
input van andere hersengebieden, ruis en eventuele externe stimulatie (dit wordt alleen toegepast
op het gebied dat wordt gestimuleerd, vervolgens wordt dit meegenomen in de resulterende output).

De output van het model stelt de sommatie van de gemiddelde postsynaptische potentialen op
pyramidale cellen voor. Dit is een weergave van een EEG signaal[12].
Om het onderzoek naar het opsporen van epileptogeen weefsel met behulp van SPES verder te

1ρ is bepaald aan de hand van simulatie van early responses, zie paragraaf 3.1
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verbeteren, is een realistisch neural mass model van essentiëel belang. Daarbij is het belangrijk
om bij elk model de neurobiologische achtergrond in acht te nemen [9]. Onderzoek naar een model
van een neuraal netwerk kan inzicht bieden over de parameters van zo’n netwerk. Simulaties van
verschillende vormen van hiërarchische interactie tussen neuronpopulaties kan tot nieuwe inzichten
leiden omtrend de realistische verbindingen in een neuraal netwerk [2].
In de zoektocht naar een meer realistisch model, wordt hier een nieuwe interpretatie van SPES
onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat er een te sterke EPSP wordt gemeten in het huidige model,
daarom wordt in sectie 2.2 een nieuwe mogelijkheid gëımplementeerd, namelijk het bestaan van
een impuls door de SPES op de pyramidale neuronen (huidige protocol) en daarnaast op de traag
inhibitoire interneuronen (deze toevoeging is weergegeven in figuren 5 en 6 en in de differentiaal-
vergelijkingen met de kleur groen).

ERs worden gedetecteerd binnen 160 ms na de stimulus en DRs tussen 200 en 400 ms.
Door het model te vergelijken met tien datasets, afkomstig van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht, wordt onderzocht of met behulp van externe input via de pyramidale cellen alsook de
traag inhibitoire interneuronen een realistische early response kan worden gesimuleerd.
Door in het model een tweede orde neural mass te koppelen wordt getracht een delayed response
te simuleren. Als deze gevonden wordt, dient te worden onderzocht onder welke voorwaarden deze
plaatsvindt.

2.2 Differentiaalvergelijkingen koppeling van neural masses

Figuur 5: Schematische weergave van de interactie tussen naburige neural masses (nieuw model).

Figuren 5 en 6 geven schematisch het gebruikte neural mass model weer. Dit model kan worden
omschreven door een set van tien differentiaalvergelijkingen, afkomstig van vergelijking 2.1.5.{
ẋ1(t) = y1(t)

ẏ1(t) = AaS (x2(t)− x3(t)− γIns→Pyx4(t))− 2ay1(t)− a2x1(t){
ẋ2 = y2(t)

ẏ2(t) = Aa [IExtern + γEx→PyS (γPy→Exx1(t))]− 2ay2(t)− a2x2(t){
ẋ3(t) = y3(t)

ẏ3(t) = GgγInf→PyS (x5(t)− γIns→Infx4(t))− 2gy3(t)− g2x3(t){
ẋ4(t) = y4(t)

ẏ4(t) = BbS (x5(t))− 2by4(t)− b2x4(t)
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Figuur 6: Model van één neural mass, modificatie volgens het nieuwe model.

{
ẋ5(t) = y5(t)

ẏ5(t) = Aa [ρIExtern + γPy→InsS (x2(t)− x3(t)− γIns→Pyx2(t))]− 2ay5(t)− a2x5(t)

Dit stelsel van tien vergelijkingen en tien variabelen is op te lossen.

De externe input wordt als volgt gedefiniëerd:

IExtern = ISPES + Ik→i + I0 (2.2.1)

Waarin

� ISPES de sterkte van de externe stimulatie is,

� Ik→i de invloed van de andere kolommen op kolom i is, Ik =
∑
k 6=i Ci,kṠ(UPy, k),

� I0 = Icont + Iruis de overige externe input is.

Laat k = 1 de kolom zijn die directe stimulatie van de SPES ontvangt, dan geldt ISPES = 0
voor alle kolommen k 6= 1. De invloed van SPES geldt alleen voor kolom 1 en wordt indirect
doorgegeven door middel van coëfficiënt Ci,k in Ik→i. In dit model wordt uitgegaan van een single
puls die elke drie seconden plaatsvindt met een duur van 10 ms en een amplitude van 250 s−1.
De overige input, I0 stelt de input voor van niet-gesimuleerde hersengebieden, met name vanuit
de pyramidale cellen (Icont = 90) en ruis (Iruis =

√
∆tσ = 1√

512
30 ≈ 1.33).

Implementeren van dit model geeft een outputsignaal, dat kan worden vergeleken met het werke-
lijke EEG signaal.
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3 Resultaten

3.1 Early responses

3.1.1 Early responses in data

In dit onderzoek worden de parameters van twee verschillende soorten early responses bestudeerd,
ERs met een negatieve piek (actiepotentiaal) kort na de stimulus (tN1 = 39.8 ± 21.73 ms), ook
wel N1 potentiaal genoemd, gevolgd door een hyperpolarisatie met een positieve piek (tP1 =
85.6± 38.92 ms, tP1− tN1 = 45.8± 17.68 ms), de P1 potentiaal, een dergelijke ER is weergegeven
in figuur 7a, en ERs die naast deze N1 en P1 potentialen ook een tweede negatieve piek hebben,
de N2 potentiaal, die vanaf circa 100 ms na de N1 piek plaatsvindt (tN2 = 167.7 ± 23.02 ms,
tN2 − tN1 = 133.0± 35.78 ms). Een ER met een N2 potentiaal is te zien in figuur 7b.
Er zijn zeven datasets gebruikt met N2 pieken en drie datasets die alleen N1 en P1 pieken vertonen.
De gebruikte data (10 ERs) is afkomstig van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en is
afkomstig van één patiënt (geselecteerd op representativiteit). De tijdmetingen zijn uitgevoerd op
de extreme waarden van de potentialen.

(a) (b)

Figuur 7: a: ER met een N1 en P1 potentiaal; b: ER met N1, P1 en N2 potentiaal.2

In het model laten we het verschil in tijd tussen het geven van de stimulus en de propagatie
hiervan in de eerste orde neural mass buiten beschouwing. Dit is een aanname, waardoor hoogst-
waarschijnlijk het tijdstip van de N1 potentiaal te vroeg zal zijn. We maken deze aanname omdat
de betreffende waarde te maken heeft met de manier waarop de SPES wordt gegeven, de parame-
ters die hierbij van belang zijn, zijn in dit onderzoek niet bestudeerd. Dit tijdsverschil verschaft
geen informatie over het neurale netwerk, en is het verder ook niet van invloed op de verhoudingen
in het model. Daarom kijken we alleen naar de gemeten tijdstippen ten opzichte van het tijdstip
van de N1 potentiaal (t = tN1).

Ook wordt er gekeken naar het verschil tussen de hoogtes van de potentialen. In de datasets
zonder N2 potentiaal is de verhouding ∆uP1/∆uN1 gemiddeld gelijk aan −0.2005 ± 0.1120 (ne-
gatieve waarde: de extreme waarde van de P1 potentiaal bevindt zich aan de andere kant van de
evenwichtsstand als de extreme waarde van de N1 potentiaal) en in de datasets met N2 potentiaal
is de verhouding ∆uP1/∆uN1 gemiddeld gelijk aan 0.0430± 0.1447 (positieve waarde: de extreme
waarde van de P1 potentiaal ligt gemiddeld genomen aan de zelfde kant van de evenwichtsstand
als de extreme waarde van de N1 potentiaal).

2Aangezien de gebruikte simulaties een omgekeerde potentiaal hanteren, zijn de dataplots gespiegeld rondom de
x-as.
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De verhouding ∆uN2/∆uN1 is gemiddeld 1.399± 1.6398.

Tot slot is het belangrijk om de piekbreedte (w) van N2 in acht te nemen, we meten het tijdsverschil
op de helft van de piekhoogte van de betreffende potentiaal. In alle zeven datasets is te zien dat
de N2 potentiaal significant breder is dan de N1 potentiaal, gemiddeld is wN2 = 167.8± 47.66 ms
en wN1 = 35.0± 15.38 ms.

3.1.2 Simulatie van realistische early responses

Wanneer we in het model de Jansen&Rit parameterwaarden aanhouden, vinden we bij variëren
van de parameter ρ de volgende waarden (tabel 2):

∆uN1 (mV) ∆uP1 (mV) tP1-tN1 (ms)

ρ = 0 2.895 0 . . .
ρ = 0.1 2.866 0 . . .
ρ = 0.2 2.838 -0.197 61.0
ρ = 0.3 2.808 -0.352 54.0
ρ = 0.4 2.775 -0.546 49.0
ρ = 0.5 2.738 -0.775 46.0
ρ = 0.6 2.700 -1.042 44.0
ρ = 0.7 2.666 -1.349 42.0
ρ = 0.8 2.629 -1.696 41.0
ρ = 0.9 2.588 -2.089 39.0

Tabel 2: Variatie ρ.

De sterkte van de potentiaal (∆uN1, ∆uP1, ∆uN2) betreft het verschil in potentiaal tussen de
extreme waarde van de potentiaal tot de evenwichtsstand.
In figuur 8 is de invloed van ρ te zien op de respons. Door toevoegen van externe input op de
traag inhibitoire cellen (ρ > 0) worden cellen van deze populatie direct na stimulatie actief. Hoe
hoger ρ hoe sterker de input op de traag inhibitoire cellen, de N1 potentiaal wordt daardoor sneller
gedempt en de P1 potentiaal wordt sterker.
Bij ρ = 0.5 wordt een N1 piek gevonden op tN1 = 15 ms na de stimulus en een P1 piek tP1−tN1 =
46.0 ms later. De verhouding ∆uP1/∆uN1 is -0.283.

Figuur 8: Invloed van ρ op een ER met een N1 en N2 potentiaal.

Parametertests wijzen uit dat het uitsluitend variëren van A, a, B, b, G, g, γ en ρ niet leidt tot
het optreden van een N2 potentiaal. Variatie levert slechts veranderingen in sterkte en timing van
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de N1 en P1 potentialen of verschuivingen van de evenwichtsstand op. Bij hoge waarden van A
kunnen N1 en P1 potentialen in de vorm van piekgolven optreden.
Een verandering van de interne verbindingen ten opzichte van elkaar kan mogelijk wel een tweede
negatieve piek opleveren.

Om de interne verbindingen te testen zijn per verbinding zes trials uitgevoerd waarbij van elke
parameter de invloed op de tijd en amplitude van de N1 en P1 potentialen wordt gemeten, verder
wordt gekeken of er een N2 potentiaal optreedt, dit is immers het belangrijkste doel van deze tests.
De verwachting is dat de verbindingen in het traag inhibitoire circuit zwakker zijn, waardoor de
excitatie niet voldoende wordt geremd, waardoor de P1 piek iets minder sterk is en na uitdoven
van de inhibitoire piek een tweede depolarisatie kan ontstaan, omdat het inhibitoire circuit is her-
steld en het exhibitoire circuit nog werkzaam is. Een andere mogelijkheid is dat de verbindingen
in het excitatoire gebied sterker zijn, dan wordt het traag inhibitoire circuit ook indirect sterker,
maar wanneer deze is uitgedoofd heeft het excitatoire circuit een grotere invloed. De verbindingen
in het snel inhibitoire circuit hebben naar verwachting niet de potentie om een N2 te veroorzaken,
maar zijn mogelijk wel van invloed op de morfologie van de potentialen.

Allereerst wordt het traag inhibitoire circuit getest. De resultaten zijn weergegeven in een grafiek
in figuur 9. Aangezien de stimulatie vanuit de pyramidale cellen op de traag inhibitoire cellen bij
ρ = 0.5 veel kleiner is dan de extrinsieke stimulatie, heeft de variatie van γPy→Ins veel minder
invloed op het signaal (UPy) dan de variatie van γIns→Py. Hierdoor worden de grafieken waarbij
beide verbindingen tegelijk worden gevariëerd voornamelijk bepaald door γIns→Py. In geen van
de tests in het traag inhibitoire circuit wordt een N2 potentiaal gevonden.

Figuur 9: Resultaten trials in het traag inhibitoire circuit.(A) Tests uitgevoerd op γPy→Ins; (B)
Tests uitgevoerd op γIns→Py.

Variatie van γPy→Ex en γEx→Py afzonderlijk leveren geen N2 potentiaal en daarnaast nauwelijks
veranderingen op in de morfologie van de potentialen. Wel treedt met name bij een sterkere
verbinding van de excitatoire interneuronen naar de pyramidale cellen een lichte verzwakking van
de P1 piek op. Dit lijkt een logisch gevolg van een versterkte verbinding in het excitatoire circuit.
Wanneer de beide verbindingen in het exitatoire circuit samen worden verhoogd, wordt wel een
N2 potentiaal gevonden. De verkregen resultaten zijn weergegeven in figuur 10 en in figuur 11.
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Figuur 10: Resultaten trials in het excitatoire circuit, variatie over γPy→Ex en γEx→Py.

Figuur 11: Enkele plots van trials met intrinsieke verbindingssterktes in het excitatoire circuit.

Een N2 potentiaal lijkt slechts te kunnen optreden wanneer γPy→Ex ≥ 1.7, onder invloed van
γEx→Py. Met deze informatie kan onderzocht worden in welk parametergebied N2 potentialen
optreden. Bij een vaste waarde van γPy→Ex blijkt, wanneer deze waarde groot genoeg is, bij het
verhogen van γEx→Py consequent het volgende gedrag op te treden, in volgorde van laag naar
hoog gekozen waarden:

1. Er treden een N1 en P1 piek op. De P1 wordt geleidelijk minder sterk en komt uiteindelijk
aan de andere kant van de evenwichtsstand te liggen, waarbij P1 gedeeltelijk samenvalt met
N1.

2. Er treedt bistabiliteit op.

3. Wanneer stabiliteit terugkeert is er een maximale N2 potentiaal en een minimale evenwichts-
stand, bij verdere verhoging verzwakt de N2 potentiaal, terwijl de P1 en N1 potentialen
relatief weinig variëren, en stijgt de evenwichtsstand.

4. Door hoge excitatie raakt het systeem verzadigd, S(v) ≈ 2e0, waardoor de morfologie van
UPy niet meer verandert.

We onderzoeken voor verschillende γPy→Ex ≥ 1.7 bij welke waarde van γEx→Py de omslag plaats-
vindt tussen stap 2 en 3, en de morfologie die hierbij hoort. Dit wordt gedaan met trials met
stapgroottes van 0.01. De resultaten zijn te vinden in tabel 3.
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γPy→Ex γEx→Py tP1-tN1 (ms) tN2-tN1 (ms) ∆uN2/∆uN1 ∆uP1/∆uN1 Evenwicht (mV)

1.7 2.05 36.0 96.0 0.940 -2.516 UPy ≈ 13.84
1.8 1.97 34.0 89.0 1.545 -2.479 UPy ≈ 12.68
1.9 1.89 33.0 86.0 2.056 -2.453 UPy ≈ 11.76
2.0 1.82 33.0 83.0 2.377 -2.439 UPy ≈ 11.10
2.1 1.75 32.0 82.0 2.587 -2.434 UPy ≈ 10.55
2.2 1.68 32.0 81.0 2.702 -2.433 UPy ≈ 10.07

Tabel 3: Resultaten omslagpunt N2 potentiaal.

Hoe lager γPy→Ex, hoe meer UPy richting een oscillatie gaat. Het gevolg hiervan is dat tP1 en
tN2 verlagen, naarmate de oscillatie sterker wordt. We kiezen voor de waarden γPy→Ex = 1.8 en
γPy→Ex = 1.99, waar tN2 = 3.103, tP1 = 3.047 en ∆uN2/∆uN1 = 1.399. Helaas zijn de tijdsver-
schillen van het model (tP1 − tN1 = 35 ms en tN2 − tN1 = 91 ms) nog significant kleiner dan die
in de data (tP1 − tN1 ≈ 45.8 ms en tN2 − tN1 ≈ 133.0 ms).
Voor alle andere intrinsieke verbindingen worden ook de parameters onderzocht. Het gebied waarin
een N2 potentiaal blijft bestaan is zeer beperkt en geen van de overige parameters biedt uitzicht
voor een nauwkeurigere oplossing. Alleen variatie in het traag inhibitoire gebied leidt tot ver-
traging van de N2 en de P1 potentiaal, maar de betreffende parameters leiden tot te zwakke N2
potentialen en te sterke P1 potentialen.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat het optreden van een N2 potentiaal een gevolg is van
sterkere verbindingen in het excitatoire gebied is dat wanneer γPy→Ex hoog genoeg is, de exci-
tatoire cellen voortdurend (vrijwel) maximaal vuren wanneer de pyramidale cellen vuren. Onder
invloed van de hoge activiteit in de inhibitoire interneuronen naderen de pyramidale cellen de
rusttoestand. Als gevolg daarvan zullen eerst de exciatoire interneuronen een evenwicht bereiken
en daarna pas de traag inhibitoire interneuronen (dit omdat 1/a < 1/b). Het gevolg is een hy-
perpolarisatie, te zien als een P1 potentiaal bij de pyramidale cellen. Door deze hyperpolarisatie
zakt ook de potentiaal van de traag inhibitoire interneuronen tot beneden de evenwichtsstand.
Vervolgens gaat het systeem weer terug naar de rusttoestand. Wanneer γEx→Py voldoende sterk
is, veroorzaakt de hoge activiteit in de excitatoire interneuronen echter opnieuw een activatie in
de pyramidale cellen. De potentiaal van de pyramidale cellen neemt sterk toe (waardoor de excita-
toire cellen wederom vrijwel maximaal gaan vuren). Wanneer deze potentiaal boven het evenwicht
uitstijgt wordt ook het inhibitoire circuit opnieuw actief. Omdat deze verbinding zwakker is en
de inhibitie trager verloopt dan die in het excitatoire circuit, ontstaat er een N2 potentiaal. De
sterkte en snelheid waarmee de inhibitie op gang komt ten opzichte van de excitatie zal de sterkte
van deze N2 potentiaal bepalen. Zonder stimulatie van een stimulus is het inhibitoire signaal
relatief zwak, waardoor de tweede potentiaal trager gedempt wordt en mogelijk breder en sterker
is dan de N1 potentiaal. Dit hangt echter af van verschillende parameters.

Omdat de N2 potentiaal te vroeg komt, is het verhogen van de excitatoire tijdsconstante 1/a
gewenst. Om een voldoende sterke N2 potentiaal te behouden, zal 1/b vermoedelijk verlaagd
moeten worden.
Om de precieze gevolgen te onderzoeken worden voor elke parameter (A, a, B, b, G, g, γ en ρ)
tien trials uitgevoerd.
G en g blijken geen invloed te hebben op de pieken en worden buiten beschouwing gelaten.
Het behouden van parameter B = 22 blijkt verreweg de meest optimale optie te zijn, hierbij blijken
de enige mogelijkheden voor de variatie van b tussen 52 en 56 te liggen, met de beste resultaten
bij b = 54. A en a worden samen gevariëerd om de juiste verhoudingen te waarborgen. Hiervoor
is de startwaarde [A, a] = [3.25, 60]. Elke iteratie neemt A toe met 0.25 en a met 5. Bij ρ = 1.8
vinden we voldoende sterke N2 potentialen. De resultaten van deze tests zijn te zien in figuren 12
en 13.
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Figuur 12: Resultaten trials met excitatoire intensiteit en tijdsconstante, [A, a].

Figuur 13: Plots van trials met excitatoire intensiteit en tijdsconstante, [A, a].

Vervolgens wordt de rol van ρ bij het ontstaan van een N2 potentiaal beschouwd. In figuur 14 zijn
de membraanpotentialen van de pyramidale cellen, de excitatoire en de traag inhibitoire interneu-
rons weergegeven bij ρ-waarden van 0, 1 en 2.
Voor ρ = 0 wordt het inhibitoire circuit uitsluitend gestimuleerd door de pyramidale cellen (zie
figuur 14a). Eerst wordt het exhibitoire circuit actief door de stimulus, waarna de traag inhibitoire
interneuronen gestimuleerd worden. Er ontstaat een N1 potentiaal als gevolg van de directe sti-
mulatie van de pyramidale cellen. Deze cellen worden pas geremd wanneer een signaal vanuit het
inhibitoire circuit aankomt. Doordat het excitatoire circuit verzwakt, wordt ook het inhibitoire
circuit steeds minder gestimuleerd, waardoor de potentiaal terugkeert naar het evenwicht. Wan-
neer het traag inhibitoire circuit dan nog actief is, ontstaat er een (kleine) P1 potentiaal. Omdat
het excitatoire circuit niet meer actief (genoeg) is, zal geen N2 potentiaal ontstaan.
Wanneer echter de traag inhibitoire interneuronen ook gestimuleerd worden door de SPES, worden
deze cellen onmiddellijk actief (zie figuren 14b en 14c).
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(a) (b) (c)

Figuur 14: Invloed parameter ρ op verschillende neuronpopulaties

De pyramidale cellen worden hierdoor veel eerder geremd. De N1 potentiaal zal minder sterk zijn
en ook tN1 zal iets kleiner worden. De P1 potentiaal zal sterker zijn bij een sterkere ρ. Het verschil
tussen N1 en P1 verandert nauwelijks, maar wordt iets kleiner doordat P1 smaller wordt. Wanneer
de pyramidale cellen eerder gedempt worden, stoppen ook de inhibitoire interneuronen eerder met
vuren. Het excitatoire circuit kan zich nu ongehinderd herstellen en schiet, met name door de hoge
activiteit in de excitatoire interneurons, voorbij het evenwicht, er ontstaat een N2 potentiaal. Tot
slot wordt het inhibitoire circuit opnieuw actief door de stimulatie vanuit de pyramidale cellen en
langzaamaan komt het systeem opnieuw tot een evenwicht.
Een hogere ρ zorgt dus voor het versterken en verbreden van de N2 potentiaal, maar ook voor het
versterken van de P1 potentiaal.
De resultaten van de variatie van ρ zijn weergegeven in grafiekvorm in figuur 15.

Figuur 15: Resultaten variatie ρ.

Aangezien de P1 potentiaal al vanaf lage waarden van ρ te sterk is, moet er mogelijk gekeken
worden naar andere factoren die hieraan ten grondslag liggen. We laten deze waarde voorlopig
buiten beschouwing en kijken naar de beste ρ waarde voor de verhoudingen van de N1 en N2
potentialen. ρ = 1.8 lijkt hiervoor een uitstekende keuze.
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Tot slot wordt γ bepaald. Voor γ ∈ [130, 139] is er sprake van een stabiel signaal. In dit interval
wordt voor een kleinere γ een bredere en iets vertraagde N2 potentiaal gevonden. Wel wordt
∆uP1/∆uN1 negatiever en de evenwichtsstand hoger. Al deze verschillen zijn relatief gering. We
kiezen voor γ = 133, aangezien de piekverhouding tussen N2 en N1 en tN2 goed overeenkomen
met de waarden van de data.

De nieuwe waarden voor de parameters zijn weergegeven in tabel 4.

Parameter Nieuwe waarde

γPy→Ex 1.8γ
γEx→Py 1.99γ
γPy→Ins 0.25γ
γIns→Py 0.25γ
γPy→Inf 0.3γ
γIns→Inf 0.1γ
γInf→Py 0.8γ

A 4
B 22
a 75
b 54
G 10
g 500
γ 133
ρ 1.8

Tabel 4: Gekozen parameterwaarden

Simulaties met de gekozen parameters leveren de volgende resultaten op (tabel 5):

tN2-tN1 (ms) tP1-tN1 (ms) ∆uN2/∆uN1 ∆uP1/∆uN1 wN2 (ms)

110.3 ± 7.70 47.0 ± 3.00 1.41 ± 0.508 −3.07 ± 0.596 64.9 ± 7.06

Tabel 5: Resultaten uit 10 simulaties, Iruis = 1.33.

Een dergelijke respons is weergegeven in figuur 16.

Figuur 16: Simulatie van een early response
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De tijdsverschillen tussen de potentialen komen nu voldoende overeen met de gebruikte data. Ook
de verhouding tussen de hoogtes van de N1 en de N2 potentiaal voldoen aan die van een realistische
ER.
Wat opvalt is dat de P1 potentiaal naar verhouding te groot is, en de N2 potentiaal een stuk
smaller is dan die in de data. Helaas is uit het huidige model geen gunstig resultaat gekomen voor
het verkleinen van de P1 potentiaal of het verbreden van de N2 potentiaal.

3.2 Delayed responses

Een delayed response wordt bij sommige patiënten waargenomen in het epileptogene gebied. Wan-
neer een realistische early response is gevonden, kan gekeken worden naar de simulatie van een
delayed response. Hiervoor wordt allereerst een tweede neural mass gekoppeld aan de eerste. Deze
tweede neural mass krijgt input vanuit de eerste, zoals weergegeven in figuur 5.
Een neural mass van de tweede orde krijgt geen directe stimulus, wanneer een respons optreedt in
deze neural mass spreken we van een tweede orde respons, ofwel een propagatie van de stimulus
via de eerste orde neural mass, die voldoende sterk is om waargenomen te worden in neural masses
van de tweede orde. Een delayed response kan mogelijk alleen bestaan bij een te sterke verbinding
(hypersynchronisatie) of met hyperexciteerbaarheid van de tweede orde neural mass.
Bij parameterwaarden volgens Jansen&Rit in beide neural masses wordt een zeer zwakke tweede
orde respons, veroorzaakt door de propagatie van de N1 potentiaal, waargenomen op 29 ms na
de stimulus. Bij de parameters zoals in tabel 4 voor beide neural masses wordt een veel sterkere
propagatie van de P1 potentiaal waargenomen, deze vindt echter al na 80 ms plaats en is dus wat
timing betreft geen realistische DR.

Aangezien een N2 potentiaal aanzienlijk later optreedt dan een P1 potentiaal, is het wellicht
interessant om te kijken naar de propagatie hiervan in de gekoppelde neural mass. Bij een sterkere
N2 potentiaal in de eerste orde neural mass zou er wel een latere respons van de tweede orde
op kunnen treden. Door middel van tests op basis van de breedte en het tijdstip waarop de N2
potentiaal plaatsvindt in de eerste orde respons, worden verschillende parameters getest.
De beste uitkomst blijkt het verhogen van γPy→Ins tot er net geen oscillatie optreedt, hierdoor
wordt de eerste orde N2 potentiaal versterkt. Vervolgens variëren we de verbindingssterkte van de
eerste naar de tweede orde neural mass. We zien dat rond een extrinsieke verbindingssterkte van
35 het tijdstip van de tweede orde respons maximaal is. Op deze manier wordt een versterkte N2
potentiaal gevonden met een propagatie op 160 ms na de stimulus, deze respons is weergegeven in
figuur 17, dit is een forse verbetering, maar deze respons voldoet niet aan de eisen voor een DR.

Figuur 17: De gevonden optimale tweede orde respons
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Er is duidelijk te zien dat met name de P1 potentiaal wordt gepropageerd en dat de N1 en N2
potentialen relatief zwak zijn. Mogelijk is dit het gevolg van de hoge potentiaal van de pyramidale
cellen in dit model (evenwichtsstand ≈ 11.82 mV). Hierdoor zijn de pyramidale cellen van de
tweede neural mass mogelijk al grotendeels verzadigd en bereiken ze een maximum bij een kleine
stimulatie.
Dit vermoeden wordt ondersteund wanneer parametertests worden gedaan in de tweede neural
mass, responsies van de tweede orde worden bij variëren van A, a, B, b, γ en ρ op maximaal
160 ms na de stimulus gevonden, het variëren van G en g geeft wederom geen verandering in de
respons. Bij het versterken van de inhibitie of het verzwakken van de excitatie wordt een sterkere,
maar ook snellere propagatie van de N2 potentiaal waargenomen, de potentiaal van de pyramidale
cellen van de tweede orde ligt hierbij in rust aanzienlijk lager. Bij het vervolgens verlagen van de
parameter ρ verzwakt ook de propagatie van de P1 potentiaal en bij de juiste keuze van parameters
zien we propagaties die in verhouding staan met de potentialen van de eerste orde respons. Echter
treden deze al enkele milliseconden na de corresponderende potentialen in de eerste orde op, bij
B = 24 en ρ = 0.9 is bijvoorbeeld in de tweede neural mass een relatief sterke propagatie van N2
op 118 ms te zien, dit is slechts 3 ms na de N2 potentiaal in de eerste neural mass (zie figuur 18).

Figuur 18: Een tweede orde respons bij B = 24, ρ = 0.9.

Door de propagatie via de trage inhibitie treedt er een relatief sterke P1 potentiaal op in de
gekoppelde neural mass. En vermoedelijk door de hoge activiteit van de pyramidale cellen is de
propagatie van de negatieve potentialen zwak. Wat betreft timing is de verwachting dat er een
sterkere en met name bredere N2 potentiaal vereist is om een DR te faciliteren. Uit geen van de
parametertests is een verbetering gekomen en het vermoeden ontstaat dat het niet mogelijk is om
tot een DR te komen in de tweede orde neural mass volgens het gekozen model.
Mogelijk kan de N2 piek bëınvloed worden door het aannemen van de laterale verbinding, zoals
besproken door David et. al [2]. Dit wil zeggen dat naast externe input via de pyramidale cellen en
de traag inhibitoire interneuronen, ook externe input plaatsvindt via de excitatoire interneuronen
(zie figuur 4).
Echter blijken de excitatoire interneuronen door de hoge verbindingssterktes in het excitatoire
gebied verzadigd te zijn, waardoor het toekennen van externe input aan een neural mass via de
excitatoire interneuronen geen verdere invloed heeft op de potentiaal van de pyramidale cellen.
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4 Conclusie

In het model van Wendling et al. wordt gebruik gemaakt van een neural mass model met vier
neuronpopulaties, de interactie tussen twee gekoppelde neural masses verloopt uitsluitend via de
pyramidale cellen [12]. De modificatie van dit model, met toevoeging van propagatie van de pyra-
midale cellen naar de traag inhibitoire interneuronen (naast de pyramidale cellen), is het mogelijk
om een realistische early response te simuleren in de eerste orde neural mass. Dit omdat, door de
invloed van de stimulus op de traag inhibitoire interneuronen, de pyramidale cellen sneller geremd
worden, er ontstaat een P1 potentiaal, omdat hierdoor ook het inhibitoire circuit minder actief
zal zijn kan als gevolg van versterkte verbindingen in het excitatoire circuit ook een N2 potentiaal
ontstaan. Echter is hierbij de P1 potentiaal naar verhouding te sterk en de N2 potentiaal te smal,
mogelijk kan dit worden verholpen door een andere keuze van interactie tussen twee opeenvolgende
neural masses. Het toevoegen van externe input via de excitatoire interneuronen aan het model
zou nieuwe uitzichten kunnen bieden voor het huidige model, echter moeten dan parameters ge-
vonden worden waarvoor het model niet meer verzadigd is, en toch een N2 potentiaal optreedt.

De parameters waarmee een delayed response kan worden gesimuleerd zijn niet gevonden. Met
name omdat de DR te vroeg optreedt, de P1 potentiaal wordt naar verhouding te sterk gepropa-
geerd. Desalniettemin, aangezien er al een redelijk late DR gesimuleerd kon worden, is het niet
uit te sluiten dat een DR inderdaad een respons van de tweede orde is. Helaas kan er aan de hand
van dit onderzoek hierover geen uitsluitsel gegeven worden.
De gevonden resultaten van tweede orde responsies zijn hoopgevend voor vervolgonderzoek naar
delayed responses. Mogelijk biedt een andere interactie tussen neural masses uitkomst.

4.1 Discussie

Wendling et al. hebben verschillende types activiteit in het neural mass model in kaart gebracht
[12], een dergelijk activiteitstype komt vaak zowel bij een hoge activatie als bij een lage activatie
van de pyramidale cellen voor. Mogelijk kan de verzadiging in het excitatoire circuit in het huidige
model worden voorkomen of beperkt door het vinden van de juiste parameters in het domein van
de lagere activatie. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven, is aanvullend onderzoek vereist.
Omdat het tijdsverschil tussen de stimulus en de N1 potentiaal van de ER niet is meegenomen in
de resultaten van de simulaties, zullen DRs in dit model waarschijnlijk iets eerder plaatsvinden
dan in de werkelijkheid. Uit de datasets van het UMCU is af te leiden dat de N1 potentiaal van
de ER ongeveer 40 ms na de stimulus plaatsvindt, terwijl dit in het model al na 14 ms is. Bij
DRs zou er dus gekeken kunnen worden op een gebied van ongeveer 174 ms tot 374 ms. Om hier
betrouwbare waarden voor te vinden is nader onderzoek gewenst.
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5 Appendix

5.1 Uitwerking differentiaalvergelijkingen

Hier volgen de differentiaalvergelijkingen die horen bij een neural mass zoals weergegeven in figuur
6.
N.B.: De symbolen zijn in deze vergelijkingen niet gelijk aan de symbolen gebruikt in sectie 2.2.
I) Excitatoire input excitatoire interneuronen{
ẋ1(t) = y1(t)

ẏ1(t) = AaγPy→ExS(UPy)− 2ay1(t)− a2x1(t)

II) Excitatoire input pyramidale cellen{
ẋ2 = y2(t)

ẏ2(t) = Aa [IExtern + γEx→PyS(UEx)]− 2ay2(t)− a2x2(t)

III) Snel inhibitoire input pyramidale cellen{
ẋ3(t) = y3(t)

ẏ3(t) = GgγInf→PyS(UInf )− 2gy3(t)− g2x3(t)

IV) Traag inhibitoire input pyramidale cellen{
ẋ4(t) = y4(t)

ẏ4(t) = BbγIns→PyS(UIns)− 2by4(t)− b2x4(t)

V) Excitatoire input snel inhibitoire interneuronen{
ẋ5(t) = y5(t)

ẏ5(t) = AaγPy→InfS(UPy)− 2ay5(t)− a2x5(t)

VI) Excitatoire input traag inhibitoire interneuronen{
ẋ6(t) = y6(t)

ẏ6(t) = Aa [ρIExtern + γPy→InsS(UPy)]− 2ay6(t)− a2x6(t)

VII) Traag inhibitoire input snel inhibitoire interneuronen{
ẋ7(t) = y7(t)

ẏ7(t) = BbγIns→InfS(UIns)− 2by7(t)− b2x7(t)

Gevolg lineariteit I en V:{
˙̃x1(t) = ỹ1(t)
˙̃y1(t) = AaS(UPy)− 2aỹ1(t)− a2x̃1(t)

x1(t) = γPy→Exx̃1(t) y1(t) = γPy→Exỹ1(t)
x5(t) = γPy→Inf x̃1(t) y5(t) = γPy→Inf ỹ1(t)
Gevolg lineariteit IV en VII:{

˙̃x2(t) = ỹ2(t)
˙̃y2(t) = BbS(UIns)− 2bỹ2(t)− b2x̃2(t)

x4(t) = γIns→Pyx̃2(t) y4(t) = γIns→Py ỹ2(t)
x7(t) = γIns→Inf x̃2(t) y7(t) = γIns→Inf ỹ2(t)

Gegeven dat de membraanpotentiaal UJ van populatie J de som is van de outputs van andere
populaties naar populatie J , is de resulterende membraanpotentiaal per populatie:
UPy = x2(t)− x3(t)− x4(t)
UEx = x1(t)
UInf = x5(t)− x7(t)
UIns = x6(t)
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5.2 Uitwerking convoluties

Door in het model vanaf de eerste orde neural mass de convoluties uit te werken, kan het effect
van de stimulus (z(0)(t)) analytisch worden benaderd en kan een indicatie gegeven worden van het
effect van ρ op het model. Er volgt een versimpeling van deze uitwerking, in deze versimpeling
worden slechts de populaties pyramidale cellen en traag inhibitoire interneuronen meegenomen en
wordt het model gelineariseerd.

De volgende vergelijkingen worden beschouwd:

x
(i)
2 (t) = ha(t) ∗ z(i)2 (t) = ha(t) ∗ [Cx

(i−1)
Py + I0]

x
(i)
4 (t) = hb(t) ∗ z(i)4 (t) = hb(t) ∗ [γIns→PyS(UIns)]

x
(i)
6 (t) = ha(t) ∗ z(i)6 (t) = ha(t) ∗ [γPy→InsS(UPy) + ρCx

(i−1)
Py ]

z(0)(t) = Amp(1(t)− 1(t− Tstim))

Gegeven een stimulatietijd (Tstim) van 10 ms en een amplitude (Amp) van 250 A:

x
(1)
2 (t) = ha(t)∗z(0)(t) = C0,1250Aa

∫ t

t−0.01
τe−aτdτ = C0,1250Ae−at

(
(t− 0.01 + 1/a)e0.01a − t− 1/a

)
De overige convoluties worden uitgewerkt in het frequentiedomein (vergelijking 2.1.3 en 2.1.4).

Omdat S(UIns) en S(UPy) nonlineaire functies zijn, zijn x4 en x6 ook nonlineair. Om de (lineaire)
propagatie van de puls te bestuderen dient eerst het nonlineaire deel te worden gelineariseerd, dit
gebeurt met behulp van een Taylor expansie tot en met de eerste orde, rondom de evenwichtstoe-
stand, met UIns∗ als evenwichtsstand voor de potentiaal van traag inhibitoire interneuronen en
UPy∗ als evenwichtsstand voor de potentiaal van pyramidale cellen:

S(UIns) = S(x6) ≈ S(UIns∗)+
dS

dv
(UIns∗)(x6−UIns∗) =

2e0(1 + er(v0−UIns∗)(1 + r(x6 − UIns∗)))
(1 + er(v0−UIns∗))2

S(UPy) = S(x2−x4) ≈ S(UPy∗)+
dS

dv
(UPy∗)(x2−x4−UPy∗) =

2e0(1 + er(v0−UPy∗)(1 + r(x2 − x4 − UPy∗)))
(1 + er(v0−UPy∗))2

Oplossen van de convoluties in het frequentiedomein geeft de volgende vergelijkingen:

x̂2(ω) =
AaI0 + k1k2

(iω)2 + 2aiω + a2
− k1k3
iω + a

x̂4(ω) =
k5(1 + k4(1 + r(x̂6(ω)− UIns∗)))

(iω)2 + 2biω + b2

x̂6(ω) =
k7(1 + k6(1 + r(x̂2(ω)− x̂4(ω)− UPy∗))) + ρk1k2

(iω)2 + 2aiω + a2
+
ρk1k3
iω + a

Waarin ki constantes zijn (k1 = C0,1250A, k2 = e0.01a−1, k3 = k2/a−0.01e0.01a, k4 = er(v0−UIns∗),
k5 = BbγIns→Py

2e0
(1+k4)2

, k6 = er(v0−UPy∗), k7 = AaγPy→Ins
2e0

(1+k6)2
).

Deze vergelijkingen kunnen worden opgelost, transformatie naar het tijddomein geeft vervolgens
de nieuwe vergelijkingen. Wanneer de overige populaties (Ex en Inf) worden toegevoegd, kan de
invloed van de stimulus en van de parameter ρ worden voorspeld in de eerste neural mass.
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