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Samenvatting 
 

   In dit proefschrift zijn de opbouw en de connectiviteit van het brein van de Makaak en 

van de mens onderzocht. Hiertoe is gebruikt gemaakt van in vivo beeldvorming van de 

menselijke hersenen, neuroanatomische data van de Makaak uit een neuroinformatica 

database en analysetechnieken uit de netwerkwiskunde.  

   Een eerste studie (hoofdstuk 2) onderzoekt het in vivo afbakenen van de corticale 

velden van de menselijke laterale frontale cortex (LFC) en het in kaart brengen van de 

onderlinge functionele connectiviteit. Uitgaande van functionele MRI data tijdens rust 

hebben we neuroanatomisch realistische “functionele modules” blootgelegd. Ze zijn 

realistisch omdat ze overeenstemmen met vermeende anatomische corticale substraten / 

corticale velden, beschreven in eerdere studies over de onderverdeling van de 

hersenschors op grond van hun microstructuur. De functionele verbindingen? van elk 

corticaal veld geeft informatie over de bijdrage van dit veld aan het LFC functioneren. 

De functionele connectiviteit van de gevonden corticale velden lijkt grotendeels overeen 

te komen met de anatomische connectiviteit van vermeende homologe corticale velden 

in de LFC van de Makaak. Onze benadering onthult een organisatieschema van 

corticale velden dat ten dele de gangbare modellen van de menselijke LFC bevestigt. De 

gangbare modellen zijn grotendeels ontwikkeld op basis van bevindingen uit onderzoek 

bij Makaken. Derhalve stellen onze resultaten een verbeterd onderverdelingschema voor 

van de menselijke LFC, dat als platform kan functioneren voor toekomstige taak-

gebaseerde / cognitieve fMRI studies bij de mens, en leidraad voor LFC modellen, en 

dat bovendien het onderzoek in het menselijk brein en het Makaak brein verbindt.  

   Onze volgende studie gaat dieper in op de principes achter de verbindingen in de 

(pre)frontale hersenschors. In Hoofdstuk 3 testen we expliciet de voorspellingen van een 

invloedrijk model dat in de organisatie van de prefrontale cortex een hiërarchische 

anterieure-posterieure gradiënt veronderstelt. Daarbij wordt hiërarchie opgevat als 

assymmetrie in de verbindingen tussen corticale velden. Onze formele 

netwerkbenadering, uitgaande van analysettechnieken die eerder al werden gebruikt in 

systeembiologie, bracht twee belangrijke aspecten aan het licht over de opbouw van 

prefrontale verbindingen in de Makaak. Ten eerste werden de predicties van het model 

niet bevestigd: de gekende verbinden van de prefrontale cortex van de Makaak sluiten 

niet aan bij de voorgestelde principes van het model. Ten tweede toonde een een 

aanvullende analyse dat met een andere definitie van hiërarchische verbindingen wel 

een meer plausibel organisatiemodel naar voor komt, waarin een anterieure-posterieure 

gradiënt zichtbaar is.  Deze andere definitie van hiërarchie is gebaseerd op de laminaire 

patronen van connectiviteit – i.c. de distributie over de corticale lagen van de oorsprong 

en het einde van de connecties. Samen suggereren onze resultaten dat de verschillende 

hiërarchische concepten, in dit geval asymmetrisch gebaseerd en laminair gebaseerd, 

verschillende aspecten van de organisatie van de verbindingen van de prefrontale cortex 

van de Makaak omvatten. Deze diverse hiërarchische rangschikkingen kunnen gebruikt 

worden om verschillende afzonderlijke en complementaire hypotheses te ontwikkelen 

betreffende de functie van de prefrontale cortex.  

   In de voorgaande hoofdstukken werd ofwel het menselijk brain, ofwel het Makaak 

brein onderzocht. Dergelijke soortspeciefieke benaderingen zijn gericht op het begrijpen 

van de neurale architectuur van de prefrontale cortex op systeemniveau. Tevens bieden 

zij aanwijzingen over vergelijkbare aspecten van die neurale architectuur in beide 

soorten. Er ontbreekt echter een directe vergelijking van de hersenorganisatie in beide 
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soorten. Hoofdstuk 4 komt tegemoet aan deze behoefte. In dit hoofdstuk worden de 

patronen van connectiviteit en de topologische eigenschappen van het brein van beide 

soorten direct vergeleken, en dit op een kwantitatieve wijze en over het gehele brein. 

Onze resultaten tonen dat de neurale verbindingen van de Makaak en de mens, als 

geheel, significant homoniem zijn. Een analyse per corticaal veld, waarbij afzonderlijke 

aspecten van connectiviteitsbehoud werden onderzocht, toonde soortovereenkomsten 

voor de meerderheid van de velden. Daarnaast werden ook enkele markante 

discrepanties vastgesteld, voornamelijk met betrekking to pariëtale en limbische 

hersenregio’s. We hebben eveneens een gemeenschappelijke structurele ruggengraat 

bloot gelegd welke behouden lijkt te zijn gebleven gedurende de evolutie van de 

primaat. Door het gebruik van kwantitatieve vergelijkende analyse vormt onze studie 

een translationele brug tussen onderzoek in de Makaak en de mens, en belicht ze 

evolutionaire aspecten van de connectiviteit van het brein van primaten. Hoewel de 

resultaten de geschiktheid van het brein van de Makaak als model voor de menselijke 

hersenen bevestigen, tonen zij ook enkele discrepanties waar rekening mee gehouden 

dient te worden. Dergelijke discrepanties reflecteren mogelijk verbindingskenmerken 

die uniek zijn in elke soort. 

   In een laatste studie (hoofdstuk 5) hebben we functionele connectiviteit en taak-

gerelateerde hersenactiviteit in het menselijk brein onderzocht in de context van 

ontwikkeling. Onze analyse toonde dat de sterkte van kortreikende en verreikende 

functionele connecties, alsook van taak gerelateerde activiteit, informatie bieden 

waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen leeftijdsgroepen gedurende de 

adolescentie. Bovendien bleken de onderscheidende taak-gebaseerde activiteitspatronen 

niet gebonden te zijn aan specifieke cognitieve processen. De onderscheidende patronen 

van zowel functionele connectiviteit als taak-gerelateerde activiteit waren wijdverbreid 

in het hele brein. Ze wijzen op veranderingen op grote schaal tijdens de adolescentie. 

Onze benadering maakte het mogelijk om de mate van verandering in functionele 

connectiviteit en in taak-geinduceerde activatie aan elkaar te relateren. We stelden vast 

dat de paronen van met de leeftijd gewijzigde connectiviteit en taak-gerelateerde 

activatie maar beperkte overeebsomst vertonen. Op grond van de gevonden resultaten 

moeten we besluiten dat functionele connectiviteit en taakactivatie een onderscheiden 

“ontwikkelings-traject” volgen gedurende de adolescentie, waarbij wijzigingen in beide 

domeinen zich over verspreide gebieden in de hersenen voltrekken. Ons onderzoek 

illustreert hoe vruchtbaar geavanceerde technieken zoals multivariate patroon analyse  

kunnen zijn bij het blootleggen van subtiele functionele veranderingen in het volwassen 

wordende menselijk brein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


