
Essay Question regarding  

Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior 

 

EQ7: Discuss the cellular structure of the cerebral cortex and the functional correlates 

of this structure. 

 

(CNS – HJERNEN -) FORHJERNEN består af:  A. Telencephalon (cerebral hemispheres) som består af: 

1. Isocortex / cortex. 

2. Basal ganglia. (essay 6) 

3. Limbic system. (essay 6) 

 B. Diencephalon som består af: 

1. Thalamus. (essay 6) 

2. Hypothalamus. (essay 6) 

 

1) THE CEREBRAL CORTEX udøver komplekse kognitive processer:  

- Neuronerne i the cerebral cortex er arrangeret i SEKS DISTINKTIVE LAG. 

 

- Dette seks lagerede organisations VÆV er referet til som ISOCORTEX eller CORTEX (Den 

cerebralle cortex der udgøres af seks distinktive lag – før hed den neocortex). 

 

- Hvert corticale lag er DISTINKTIVT fordi det består af enten: 

 

a. Et bånd af similarer / ens neuroner 

ELLER 

b. Et partikulært mønster af DENDRITTER eller AXONER. 

 

- Eksempelvis er det yderste lag (lag 1) distinktivt fordi det har FÅ CELLE KROPPE. 

 

- Eksempelvis er lag V & VI distinktive på grund af DERES MANGE NEURONER MED STORE CELLE 

KROPPE. 

 

- Andre telencephalice strukturer udgøres af ALLOCORTEX = Hjerne væv med tre lag eller 

”unlayered” organization. 

 

 PYRAMID CELL: 

- Den mest prominente slags neuron i den cerebralle cortex - THE PYRAMIDAL CELL (En stor nerve 

celle type, der har en rå pyramide formet celle krop) – har som regl sin celle krop i lag 

III eller V. 

 

- En dendrit fra hver pyramide celle – The APICAL DENDRITE - udgår fra pyramide cellen til den 

yderste overflade af cortex. 

 

- Pyramide cellen har også flere dendritter – BASAL DENDRITES – der spreder sig horisontalt ud 

fra dens celle krop. 

 

- CORTICAL COLUMNS = En af de verticale søjler der konstituerer basis organisationen af 

ISOCORTEX. 

 

- De corticale søjler består af NEURONER organiseret som søjler. Indeni søjlerne, er de fleste 

af neuronernes synaptiske interconnections verticale – Men, der er også horizontale 

forbindelser. 

 

- Søjlerne går gennem hele cortex tykkelse, fra den hvide materie til overfladen.  

 

Cerebral cortex lag: 

I Har FÅ CELLE KROPPE. CC 

II  CC 

III PYRAMIDISK CELLE KROPPE: Har Apical dendrites der går op til I CC 

IV  CC 

V Har MANGE NEURONER MED STORE CELLE KROPPE + PYRAMIDSIKE CELLE KROPPE: Har AD’er der går 

til I. 

CC 

VI Har MANGE NEURONER MED STORE CELLE KROPPE CC 

Hvid materie. CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essay Question regarding  

Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior 

 

EQ8: Review the anatomy of the membranes, fluids, and blood supply that provide support 

and protection  

for the brain.  

 

 

 ANATOMY OF THE MEMBRANES: 

- Inden I kraniet og hvirvlerne er hjernen og rygmarven omgivet af TRE BESKYTTENDE MEMBRANDER 

som kaldes MENINGES = De tre beskytende vævs lag. 

 

MENINGES: 

DURA MATER (Yderste lag – hård mor) Hårdeste lag. 

ARACHNOID (Mellemste lag – ederkoppe spind) Ederkoppe spind lignende membran – tyndt dække 

for hjernen. 

PIA MATER (Inderste lag – blød mor) Delikat lag – klæber stramt til hjernen, og 

følger dens konduktur. 

 

- Rummet indeni THE ARACHNOID er fyldt med: 

CEREBROSPINAL FLUID (CSF) = En klar, farveløs væske – fylder de cerebrale ventricler. 

 

- The Meninges kan blive ramt af en akut betændelse i form af: 

MENINGITIS (menigitis) = En akut betændelse, forårsaget af en virus eller en bakterie 

infektion. Er potentielt dødelig, og symptomiseret ved: 

Hovedpine, feber osv. 

 

 ANATOMY OF THE FLUIDS: 

- Indeni hjernen er en serie af kamre – THE VENTRICULAR SYSTEM (system af væse fyldte hulrum 

inden i hjernen) – som er fyldt med CSF. 

 

- CSF FUNKTIONER:  

1. Csf fungerer automatisk som en STØDDÆMPER for hjernen, der som flydende i Csf er bekyttet 

mod pludselig bevægelser, som ellers ville støde den mod indersiden af kraniet. 

 

2. Csf fungerer som et medium for udveksling af materialer – inklusiv NEUTRIDIER – mellem blod 

kar og hjerne væv. 

 

 

- Hver hjerne hemisphere indeholder en LATERAL VENTRICLE som extenderer ind i alle fire 

hemisphere lobes. 

 

- Den laterale ventrikle er beklædt med en specialiceret membran ved navn CHOROID PLEXUS som 

producer CSF ved at filtrer blod. 

 

 

 

LATERAL VENTRICLE = En kompleks formet sideligende (lateral) del af det venticularer system, 

som befinder sig inden i hver af hjernens hemispherer. 

CHOROID PLEXUS = En stor ”kar” del af den ventriclæer beklædning, som udløser CSF ved at 

filtrer blod. 

 

- CSF flyder fra den laterale ventricle ind i: 

The THIRD VENTRICLE = Den midterste ventricle, der fører CSF fra LV til: 

The FOURTH VENTRICLE= Ligger ved hovedenden af cerebellum, og er den passage inden i the 

pons, som modtager the CSF fra TV og udløser CSF (gennem tre små 

åbneninger under cerebellum) så det omgiver hjernen og rygmarven. 

 

- CSF bliver afsluttende absorberet tilbage ind i cirkulations systemet, gennem nogle store 

vener, neden under toppen af kraniet. 

 

 ANATOMY OF THE BLOOD SUPPLY: 

- Bog side. 49-50. 

 

 


