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Essay Question regarding 

Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals 

 

EQ1: Describe the establishment and maintenance of the resting membrane potential. 

 

1) Describe the establishment and maintenance of the resting membrane potential. 
- Neuronen har en majoritet af Anions (negativt ladede ioner) der ikke kan exit fra cellen, og 

færrer Cations (postivt ladede ioner). 

 

- Cytoplasma = Væske inden i cellen. 

 

- Extracellar fluid = Væsken i rummene mellem cellerne. 

 

- Neuroner er mere negativ INDENI end udenpå. En neuron i hvile har et: 

 

- Resting membrane potential = dvs. Spændingsforskellen der hersker mellem nervecellens indre 

og omgivelserne, når cellen ikke er aktiv. Som regel: -50 til 80 mV. 

 

- CELLE MEMBRANEN: 

Lipid bilayer = Membranens struktur, der består af to lag af  LIPID MOLEKYLER hvorinde flyder 

diverse SPECIALISEREDE PROTEINER – eks. RECEPTORER. 

 

Ion channel = En pore i celle membranen, der tillader at visse ioner kan passerer gennem 

membranen, når kannalen er åben. 

Gated = En Ion channels evne til at være ÅBEN eller LUKKET som respons på faktorer som 

eks. KEMIKALIER, STRØM ÆNDRINGER eller MEDICIN.  

 

Etablisering af resting membrane potential: 

- Selective premeability = Nogle ion kannaler forbliver ÅBNE hele tiden og tillader selektivt 

kun POTASSIUM IONS (K+) at passerer. 

 

- Neuronens hvilepotentiale reflekter en balancegang mellem to modsat styrende kræfter, der 

driver ioner ind og ud af neuronen. Disse to kræfter er: 

 

a. Diffusion = ”Kræften” der får en substans molekyler til at diffuserer fra: 

 

en region med høj koncentration 

til 

en region med lav koncentration 

 

- Diffusion er altså den spontane spredning af en substans molekyler, mellem en anden substans 

molekyler – INDTIL en uniform koncentration er opnået. 

 

- Partikler og molekyler bevæger sig fra høj koncentrations arealer TIL lav koncentrations 

arealer – de bevæger sig ned deres koncentrations gradient. 

 

b. Elektrostatisk press = Kommer af distributionen af elektronisk ladning: Neativ mod Positiv & 

ensladede partikler væk fra hinanden. Ioner bevæger sig altså mod arealer mod MODSAT 

ladning. 

 

- Eks: Positivt ladede ioner (cations) er tiltrukket af det negativt ladede indre af cellen, 

og negativt ladede ioner (anions) er frastødt af cellens indre og exiter til den 

extracellular (og mere postivt ladede) væske udenfor. 

 

Vedligeholdelse af resting membrane potential: 

- Equilibrium = Når der er flere K+ ioner inde i cellen end udenfor: Når membran potentiallet 

når -60mV, bliver den elektroniske balance som hiver K+ ioner ind i membranen, BALANCERET af 

koncentrationen som skubber K+ ioner ud = Dette er cirka cellens resting membran potential. 

 

- Sodium ions (Na+ = Natrium) smutter ind i cellen – tiltrukket af dens negative indre. 

 

- Sodium-potassium pumpen = neurons måde at forhindre at cellens indre når 0: Pumper 3 Na+ ud 

og 2 K+ ind, for at juster lækage hvor Na+ smutter ind. Derved vedligeholder cellen også 

dets negativt ladede indre. 

 

- Negativiteten inden i cellen = mange Negativt ladede protein molekyler inden i (i forhold 

til udenfor). 

 

- K+ = flest inden i. 

 

- Na+ = flest udenfor. 
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- Resting potential = Et basic polariations level / niveua. 

 

Neuronets elektriske impuls: 

Neuronet er, som tidligere nævnt, omgivet af en cellemembran. I membranen findes indbygget en 

særlig:  

 

Natrium-kalium pumpe: 

Pumpen er i stand til: 

 

A. at flytte Na
+
-ioner (Natrium ioner) ud af cellen 

OG 

B. K
+
-ioner (Kalium ioner) ind i cellen. 

 

Hver gang pumpen har flyttet tre Na
+
-ioner ud af cellen, har den kun transporteret to K

+
-ioner ind. 

Dette giver efterhånden en lavere koncentration af positive ioner inde i cellen – dvs: 

 

At én milliliter væske UDENFOR cellen indeholder flere positive ioner 

End 

én milliliter væske inde i cellen. 

 

Man siger således, at neuronets indre miljø er blevet negativt i forhold til omgivelserne, og dermed 

eksisterer der en spændingsforskel (electrostatic pressure) mellem de to sider af cellemembranen.  

 

I hvile eksisterer der en spændingsforskel på ca. -70 mV mellem cellens indre og omgivelserne. Dette 

er nervecellens hvilemembranpotentiale. 

 

*** 

 

 Essay Question regarding 

Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals 

 

EQ2: Describe the effects of a hyperpolarizing or depolarizing stimulus on a neural membrane and 

the membrane events that surround the production of a neural impulse. 

 

- Forskel på neuroner & andre celler = De undergår en kort, radikal ændring i polarisation og 

sender et elektrisk signal fra den ene ende af neuronet, til den anden. 

 

a. Hyperpolarisation = Forøgelse i membran potentialet – Neuronens indre bliver mere negativt: 

længere væk fra (-) 0. 

 

b. Depolarisation = Reduktion i membran potentialet – Neuronens indre bliver mindre negativt: 

Tættere (+) på 0. 

 

- Gradeded respons = Jo kraftiger stimuli, jo kraftigere respons – graded respons er altså 

neurons ændring i potentialle. 

 

- Lokal potentiale = produceret ved at stimuler membranen: Forsvinder som det spreder sig væk 

fra stimulations punktet – som ringene i en å. 

 

- Threshold = Hvis stimulien depolariser cellen til -40mV – dvs. den stimuli intensivitet der 

er nødvendig for at affyrer en nerve impuls i axon hillock’en. Er et pludseligt respons der 

går over nul og er altså en instantiv ”U-VENDING” af membran potentialet, som gør membranens 

indvendige mere POSITIVT end membranens yderside. 

 

- Aktion potentialet = ”U-VENDING”. Løber ned ad axonet, i modsætning til graded responser 

pga. ion mekanismer. (se essay 3). 

 

- All-or-none-property = Det faktum at udstrækningen af aktion potentialet er UAFHÆNGIGT af 

stimulus styrken: Enten så skyder aktion potentialet ud i fuld udstrækning ELLER OGSÅ så 

skyder det slet ikke. 

 

- Afterpotential = Den positive eller negative ændring i membran potentialet som efterfølger 

et aktion potentiale. 

 

I hvile eksisterer der en spændingsforskel på ca. -70 mV mellem cellens indre og omgivelserne. Dette 

er nervecellens hvilemembranpotentiale.  

 

Når neuronet sender en nerveimpuls: 

 

- Ionerne kan bevæge sig gennem cellemembranen, hvis denne tillader det. 

 

- Elektriske energi kan få ionerne til at flytte sig. 
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- Signalet, der udløser ionernes bevægelse, er en ændring i cellemembranen: Her åbnes nemlig 

nogle særlige Na
+
-kanaler (Natrium), som Na

+
-ionerne strømmer ind igennem. Herved UDLIGNES 

spændingsforskellen mellem det indre og det ydre miljø - der bliver oven i købet kortvarigt 

positivt på indersiden, hvorefter Na
+
-kanalerne lukkes igen. 

 

- Ændringen i spændingsforskellen over membranen fører til, at der åbnes for K
+
-kanaler 

(Kalium): Dette resulterer i en strøm af positive K
+
-ioner ud af cellen. 

  

- Denne ændring af spændingsforskellen over membranen får nærliggende kanaler til at åbne sig, 

og dermed opstår den elektriske bølge, der kan bevæge sig langs aksonet. 

 

Mhs. Fig. 1.11. 

Det indre miljø i neuronet ses at være negativt ladet i forhold til omgivelserne. I axonet er en 

nerveimpuls på vej mod endeknoppen. Der, hvor impulsen befinder sig, er det indre cellemiljø blevet 

positivt. Kurven viser ændringerne i membranpotentialet under udløsningen af et aktionspotentiale. 

Tidligere er det blevet omtalt, at receptorerne var i stand til at sætte en kemisk reaktion i gang 

inde i cellerne. Nogle af de receptorer der sidder i neuronernes membraner kan sætte en nerveimpuls 

i gang. Der sker følgende:  

I neuronet er hvilemembranpotentialet -70 mV. Når et molekyle binder sig til receptoren, åbnes en 

kanal, hvorved f.eks. Na
+
-ioner strømmer ind i cellen. Herved bliver det indre miljø mindre negativt 

(depolariseres). Først når så mange receptorer er blevet påvirket, at spændingsforskellen når op på 

ca. -55 mV, sker der noget. Ved denne værdi, som kaldes tærskelværdien, sættes nerveimpulsen i gang.  

 

Sammenfattende kan man sige: 

 

- At neuronerne har et hvilemembranpotentiale på -70 mV.  

- Hvilemembranpotentialet opretholdes af Na
+
/K

+
-pumpen, som sikrer at cellens indre miljø er 

negativt i forhold til omgivelserne.  

- Når tilstrækkeligt mange af neuronets receptorer aktiveres ÆNDRES membranpotentialet.  

- Ved en tærskelværdi på ca. -55 mV udløses en elektrisk impuls – et aktionspotentiale.  

- Slutteligt sker der en repolarisering af neuronet, hvorved forstås, at 

hvilemembranpotentialet genetableres: Repolariseringen forårsages af en udadgående strøm af 

K
+
-ioner.  

  

*** 

 

 Essay Question regarding 

Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals 

 

EQ3: Explain why neurons have ion channels, and briefly describe ways in which we can go about 

studying them. 

 

- Hvilke hændelser forklarer aktion potentialet? 

 

- Aktion potentialet skabes ved at sodium ions (Na+) bevæger sig ind i cellen, gennem 

membranen. 

 

- Ved sit højeste nærmer aktion potetialet sig equilibrium potentialet for Na+: Ca. +40mV og 

ved dette punkt bliver koncentrationen der skubber Na+ ind i cellen PRÆCIST BALANCERET med 

den positive ladning, der skuber Na+ ud. 

 

- Aktions potentialet indvolverer altså et hurtigt skift i membran funktioner – og skifter 

pludseligt fra 

 

a. hvile stadiet til og  

b. lave U-vendingen ved det aktive stadig,  

c. og tilbage til hvilestadiet igen. 

 

- Dette kan lade sig gøre via en speciel ION CHANNEL = THE VOLTAGE GATED Na+ CHANNEL. 

 

- Voltage gated Na+ channel = (Et lille protein molekyle) En Na+ selektiv kanal, der åbnes 

eller lukkes i respons til ændringer i de elektriske spændinger i the local membrane 

potential. The Gate’s Na+ selektive pore er normalt lukket, men når celle membranen bliver 

depolariseret og når threshold niveau, åbnes porten: 
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1. Resting potential. Åbne K+ laver resting potentialet Na+ kanaler lukket 

2. Threshold. - Nogle Na+ kanaler åbnes og 

depolarisering til threshold 

sker. 

3. Aktion potentiale. - Ved threshold lukkes flere Na+ 

kanaler op, og skaber AktionP. 

4. Afterpotentiale. Før lukkede K+ kannaler åbnes, og 

repolariser og hyerpolariser tilsidst 

cellen. 

Na+ kanalerne er inaktive. 

5. Før return til 1. Åbne + laver resting potentialet. Na+ kanaler er lukkede igen. 

 

- Volatage gated Na+ channels holder altså øje med axonets polaritet, og ved threshold åbner 

den sine pore, og lukker dem ned igen milisekunder efter. Kannalen kan så ”huske” at den 

lige har været åben, og NÆGTER at åbne sig op igen i et kort stykke tid. Disse funktioner 

producer og fremtvinger aktion potentialets egenskaber. 

  

- Refractory = (Efter aktion potentialet) Axon membrane er udkørt, og responder ikke til 

yderligere stimuli. Refractory perioden har to faser. 

 

a. Absolute refractory phase = Følger med det samme efter aktion potentialet: En kort periode 

med kompelt insensivitet til stimuli, da Na+ kanalerne er enten åbne eller ikke responderer. 

 

b. Relative refractory phase = Følger den abselute fase – En periode med reduceret sensivitet, 

i hvilken kun KRAFTIG STIMULI kan producer et aktion potentiale, fordi K+ ionerne stadig 

flyder (ind), og fordi cellen midlertidigt er hyperpolariseret, efter at havde affyret et 

aktion potentiale. Denne fase determiner et neurons MAXIMALE AFYRINGS RATE. 

 

- Generelt =  Aktion potentialet er begrænset til axoner. Celle kroppen og dendritter har ikke 

membran kannalerne til at udfører potentialet. Derimod har disse ION KANNALER som er gated 

af bestemte kemikalier, og kan derfor blive stimuleret kemisk. Da axonet har mange Na+ gated 

kannaler, regenerer aktion potentialet ned langs axonet. 

 

*** 

 

 Essay Question regarding 

Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals 

 

EQ4: Give an overview of the movement of action potentials down the axon, and explain why they move 

in one direction only. 

 

- Voltage-gated Na+ channels også vigtige for denne funktion. 

 

- Aktion potentialets STØRRELSE forbliver den samme hele tiden. 

 

- Aktion potentialet REGENERERES langs hele axonets længde. 

 

- Aktion potentialet er ”et spyd af depolariserende elektrisk aktivitet (+40mV max) der, når 

det bevæger sig ned ad axonet, depolariser de axon segmenter det når frem til. Da disse 

segmenter er dækket med voltage-gated Na+ kanaler (Dvs. at Na+ ioner lukkes ind og det indre 

af cellen bliver positivt), skaber denne depolarisation med det samme et nyt aktion 

potentiale, som derefter depolariser det næste stykke axon osv. 

 

- ”Langsomt” aktion potentiale = Uden mylin skeder. 

 

- ”Hurtigt” aktion potentiale = Med mylin skeder. 

 

- Aktion potentialef i en retning fordi: 

 

a. Potentialet efterlader sig en række REFRACTORY membraner. 

 

b. da celle krop og dendritter ikke har voltage gated Na+ kanaler, så de kan ikke regenerer et 

aktion potentiale. 

 

- Conduction velocity = den fart hvormed aktion potentialet spreder sig ned lang axonet: 

 

a. Størrer axoner tillader depolariseringen at sprede sig hurtiger (nogle gang pga. myelin 

skeder). 

 

- Myelin skederne er afbrudt af NODES OF RANVIER hvor aktion potentialet hopper fra det ene 

til det andet (I nodes of river kan voltage gated Na+ kanaler åbnes og flere Na+ ioner komme 

ind, så aktion potentialet kan regeneres – dette kan ikke lade sig gøre under mylin 

skederne). Denne proces kaldes: 
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- Saltatory conduction = Den form for konduktion der er karakteristisk for mylin skede dækkede 

axoner, i hvilke nerve impulsen hopper fra node of ranvier til den næste. 

 

- Udviklingen af THE SALTATORY CONDUCTION – altså axonernes mylin skede dækningen - har givet 

hvirvldyr en kæmpe adfærds fordel, i forhold til ikke-hvirvldyr som har u-mylinerde axoner, 

og derfor er langsomere i aktion potentiale konduktion. For at ikke-hvirvldyr skulle kunne 

kondukter aktion potentialer lige så let, som hvivldyr – skulle de havde axoner der var 100 

gange større i volume. 

 

- Den menneskelige hjerne er optaget af mindst 10% mylin skede dækkede axoner. Hvis ikke de 

var det skulle vi for at konduktionen kunne lade sig gøre, havde hjerner der var 10 gange så 

store: Derfor er mylin så vigtig i udviklingen af nerve systemet.  

 

*** 

 

 Essay Question regarding 

Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals 

 

EQ5: Describe in general terms the postsynaptic electrical events (i.e., postsynaptic potentials) 

associated with the presynaptic arrival of an action potential. 

 

- Synapser = Der findes både KEMISKE & ELEKTRONISKE synapser. 

 

- Elektrisk synapse: 

- Her kommer den presynaptiske membran tættere på den postsynaptiske, end ved den kemiske 

synapse.  

 

- Pga. den mindre afstand, kan IONERNE her flyde / hoppe direkte fra den ene over i den anden 

UDEN først at være oversat til et kemikalie. 

 

- Her er næsten ingen tids forsinkelse, i forhold til den kemiske synapse. 

 

- Pga. deres fart findes de elektroniske synapser ofte i de neurale kredsløb, der er forbundet 

med ”flugt” adfærd i ikke-hvirvldyr. Også der hvor der må aktiveres synkrone bevægelser – 

som i bevægelse af øjnene – findes de. 

 

- Mhs. Klinisk – så mistænker man de elektriske synapser, for at bidrage til spredningen af de 

synkroniserede slagtilfælde udladninger i EPILEPSI. 

 

- Kemisk synapse:  

 

- Neurotransmitter (transmitter) = Kemikalie der udløses fra det præsynaptiske axon terminal, 

og fungerer som basis for kommunikation mellem neuroner – ved at påvirke den postsynaptiske 

celle. 

 

- Neurotransmittere har det tilfælles at de alle kortvarigt ændrer hvilepotentialet i den 

postsynaptiske celle. Dette kaldes: 

 

- POSTSYNAPTISKE POTENTIALS (også kaldet graded eller local potentials) = Et elektrisk 

potentiale (der er initeret ved et postsynaptisk site) der kan varier i spændingsfelt og 

spreder sig passivt mellem celle membranen, aftagende i styrke over tid og distance. 

 

- Et enkelt neuron modtager synapser fra 100 af andre celler, og er genstand for 100 eller 

1000ner af postsynaptiske potentialer. 

 

 Stuide af POSTSYNAPTISK POTENTIALER VIA: 

 

Sammenligning af effekten af: 

 

a. Aktiviteten af en fremmende presynaptisk celle / neuron. 

OG 

b. Aktiviteten af hæmmende presynaptisk celle / neuron. 

 

På the local membrane potential på en postsynaptisk celle. 

 

- Navnene Fremmende og Hæmmende får neuronerne fra deres påvirken af den postsynaptiske neuron 

og ikke for deres påvirkning af adfærden. 

 

 Den FREMMENDE presynaptiske neuron: 

- Stimulering af en FREMMENDE PRÆSYNAPTISK NEURON får den til at producerer et alt-eller-intet 

aktion potentiale, der spreder sig til enden af axonet. Efter en kort forsinkelse forårsager 

en FREMMENDE PRESYNAPTISK IMPULS... 
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- ET FREMMENDE POSTSYNAPTISK POTENTIALE (Excitatory postsynaptic potential EPSP) = Et 

depolariserende potentiale. (ESPS fordi det skuber den postsynaptiske celle tættere på et 

aktion potentiales threshold).   

 

- I den postsynaptiske neuron. ESPS forøger sandsynligheden for at den postsynaptiske neuron 

vil affyrer et aktion potentiale. 

 

I den fremmende præsynaptiske neuron: 

1. Stimulering af neuronen. 

2. Neuron producer et aktion potentiale. 

3. Potentialet når enden af axonet. 

 

- Den fremmende presynaptiske impuls 

 

I den postsynaptiske neuron: 

1. Impulsen forårsager EPSP som depolariser PS. 

2. Sandsynlighed for Action Potentiale forøget. 

 

- GENERELT kræver det den kombinerede effekt af MANGE fremmende synapser før et action 

potentiale  bliver affyret i den postsynaptiske neuron. 

- Hvis EPSP affyres simultant af MANGE neuroner der ”går sammen” om den samme postsynaptiske 

neuron, kan de efterfølgende potentialer producer en stor nok depolarisation som kan nå 

threshold, og affyrer action potentialet. 

 

- Den postsynaptiske depolarisation begynder ca. et halvt milisekund efter det presynaptiske 

potentiale ankommer ved axon terminalen. Dette kaldes Synaptic Delay og reflekter den tid 

der er brug for, for at neurotransmitteren kan blive udløst, og sendt over den synaptiske 

kløft. 

 

-   

- Acetylcholine = Første transmitter opdaget (Det samme som METABOLIT). 

 

 Den HÆMMENDE presynaptiske neuron:  

- Dette action potentiale ligner den anden, men EFFEKTEN er klart anderledes. 

 

I det hæmmende præsynaptiske neuron: 

1. Stimulering af neuronen. 

2. Neuron producer et aktion potentiale. 

3. Potentialet når enden af axonet. 

 

- Den hæmmende presynaptiske impuls 

 

I den postsynaptiske neuron: 

1. Impulsen forårsager IPSP som hyperpolariser 

PS. 

2. Sandsynlighed for Action Potentiale 

formindskes. 

 

- Den postsynaptiske effekt er altså en FORMINDSKELSE af the resting membrane potential. 

 

- Hypolarisationen flytter altså celle membranen VÆK fra threshold – det formindsker 

muligheden for at neuronen vil affyrer et aktion potentiale. 

 

- Effekten kaldes INHIBITORY POSTSYNAPTIC POTENTIAL = Et hyperpolariserende potentiale I den 

postsynaptiske neuron, der er forårsaget af hæmmende forbindelser. IPSP formindsker 

muligheden for at den postsynaptiske neuron vil affyrer et action potentiale. 

 

- Som regel er IPSP resultatet af åbne kanaler der tillader CI- (chloride ions) at trænge ind 

i cellen. 

 

- Da CI- er mere koncentrede udenfor cellen end indenfor, så ”skynder de sig indenfor” og gør 

cellen mere NEGATIV. 

 

- Hæmmning af neuron er vigtigt, da de neurale kontakter også må slås fra ind imellem.  

 

- Nervesystemet træder en smal sti mellem overbegejstring som leder til SLAGTILFÆLDE (box 3.3) 

og ”under”begejstring som leder til koma og død. 

 

- Det som determiner hvorvidt en synapse fremmer eller hæmmer den postsynaptiske celle, er 

bl.a.: 

 

1. Den partikulærer neuotransmitter som er udløst af den presynaptiske celle. Nogle 

transmittere generer EPSP og andre generer IPSP. 
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2. Hvorvidt neuronen afyrer et action potentiale på et hvilket som helst tidspunkt, bestemes af 

balancen mellem nummeret af fremmende og hæmmende signaler, som den modtager, og den modtger 

mange signaler af begge typer hele tiden.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


