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Essay Question regarding  

Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior 

 

EQ1: Summarize the historical and current understanding of the basic cellular structure 

of the neuron. 

 
- I dette kapitel begynder udforskningen af adfærdens fysiologiske dybere lag, ved at bese 

hjernens struktur og basis funktionerne. 

 

- Neuroscientists har flere forskellige perspektiver, når det gælder at beskrive hjernens 

fysiske proportioner. 

 

- I dette kapitel begyndes med at introducere hjernens mikroskopiske cellulære anatomi – dens 

HISTOLOGY (Studiet af vævs strukturen aka. Hjernens mikroskopiske cellulære anatomi). 

 

- Derefter introduceres hjernens GROSS NEUROANATOMY dvs. hjernes neurale strukturer 

(konstrueret af celullærer bygge klodser) som kan ses med det nøgne øje / de af nerve 

systemtes anatomiske træk, som kan ses med øjet. 

 

*** 

 

THE NERVOUS SYSTEM IS COMPOSED OF CELLS: 

- Most important cells = NEURONS/NERVE CELLS – basis enheden I nevesystemet, som vær især er 

komponeret af A CELL BODY, RECEPTIVE EXTENTIONS (Dendrits), og TRANSMISSION EXTENTIONS 

(Axon(er)). 

 

- Neurons are CONTIGUOUS (= close to each other, but tiny gaps keep them apart, so they are 

NOT quite continous). 

 

*** 

 

THE NEURON DOCTRINE: 

- Doctrinen definerer neruoner og deres forbindelser. 

 

- HISTORISK OPSUMMERING PÅ DEN CELLULÆRE BASIS STRUKTUR FORSTÅELSE AF NEURONER: 

- ”I det 19 århundrede prøvede anatomister at forstå forskellen på menneske og dyrer hjerner, 

ved at bruge mikroskoper til at studerer hjerne celler. Ved brug af specielle ”stains”, som 

gjorde de normalt transparante celler synlige, fandt de ud af, at hjernen indeholder en stor 

samling af mærkeligt formede neuroner. I modsætning til andre organers celler, var 

neuronerne enormt varierede i størrelse og form”. 

 

- Den interne forbindelse af nerve celler var meget debateret i den moderne neuro videnskabs 

dage:  

 

- ”Nogle 19 århundrede anatomister (Ex. Golgi) troede at neuroner var CONTINUOUS med hinanden, 

og formede et næsten endeløst netværk af forbundende tuber, gennem hvilke flød information. 

 

- Men, Cajal udviklede ved brug af Golgi’s ”staining techniqus” et overbevisende alternativ: 

På basis af et studie af neuroner, tegnet så præcist at de er forblevet brugbare i dag (jf. 

side 24), argumenterede han for at selvom neuroner kommer meget tæt på hinanden – dvs. de er 

CONTIGUOUS – så er de ikke continous med hinanden. Cajal insisterede på at der ved hvert 

kontakt punkt imellem neuronerne, er et kløft, som holder neuronerne sepererede”. 

 

 

- Fra disse stuider dukkede et nyt perspektiv – aka. NEURON DOKTRINEN (= Hypotesen om at 

hjernen er sammensat af seperate celler, der er distinktivt strukturerede, metabolisk og 

funktionelt) -frem. Denne fastslog at: 

 

- 1) Hjernen består af separate neuroner, og andre celler, der er uafhængigt: 

 

Strukturerede. 

Stofskifte mæssige. 

Funktions mæssige. 

 

- 2) Neuroners information trasmiteres fra celle til celle via. små kløfter, som senere blev 

navngivet Synapser. 

 

- I 1950’erne havde det elektroniske mikroskops høj resolutions evner, fuldt ud bekræftet THE 

NEURON DOKTRINE. 
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*** 

 

 

- NUTIDIG OPSUMMERING PÅ DEN CELLULÆRE BASIS STRUKTUR FORSTÅELSE AF NEURONER: 

 

- Den typisk neuron: 

 

- Samler signaler (information) fra flere kilder. 

- Integrer informationen. 

- Distribuerer den processerede information til andre celler, via dens egen ELECTROCHEMICAL 

OUTPUT signal. 

 

- Da neuroner er celler, består de som andre celler af de sædvanlige CELLE KOMPONENTER som er 

fælles for alle kroppens celler. Komponenterne inkluderer: 

 

MITROKONDIER: 

Organeller der producer og tilgængeliggøre stofskifte (metabolisk) energi til celle processerne. 

 

CELLE NEUKLIDER: 

Cellens kugle formede centrale strukturer, der indeholder KROMOSOMER (som indeholder de 

genetiske instruktioner). 

 

RIBOSOMER: 

Strukturene i celle kroppen der OVERSÆTTER den genetiske instruktion til proteiner; Producer altså 

proteiner. 

 

- Udover mitrokondier, celle nuklider & ribosomer deler neuroner også INFORMATIONS 

PROCESSERENDE DELE der repræsenter 4 zoner: 

 

DE 4 INFORMATIONS PROCESSERENDE ZONER: 

1) INPUT ZONEN: (Den del af neuronen som 

modtager information fra andre neuroner. Som 

regel dendritterne). 

DENDRITTERNE fungere som INPUT ZONEN og modtager 

(Er modtageren) information fra andre neuroner. 

2) INTEGRATIONS ZONEN: (Den del af neuronen som 

initerer nerve aktivitet, såfremt alle hæmmende 

og fremmende postsynaptiske potentialer 

overskrider threshold værdien. Som regel 

neuronens Axon hillock). 

CELLE KROPPEN/SOMA er defineret ved 

tilstedeværelsen af celle nuklider. Selve celle 

krops regionen indeholder nuklider, OG, kan 

modtage additionel synaptisk kontakt. I de 

fleste neuron typer, er inputsne kombineret og 

transformeret af specielle struktere der fungere 

som integrations zonen = for det meste celle 

kroppen. 

3) KONDUKTIVE ZONE: (Axonet leder væk fra celle 

kroppen, og fungere som den konduktive zone – 

der transmitter cellens elektriske impulser væk 

fra celle kroppen). 

AXONET Transmitere cellens elektroniske impuls 

VÆK fra celle kroppen, og hen til andre 

neuroner. 

4) OUTPUT ZONE: (Axon terminallerne kommunikere 

cellens aktivitet videre til andre celler. 

AXON TERMINALERNE er enden af Axonet, der former 

synapsen på en neuron, eller et andet mål: Altså 

hvor cellens elektriske aktivitet er konvojeret 

til andre celler. 

 

*** 

- I mange neuroner er axoner kun få micrometer. 

- MEN 

- I neuronerne der forbinder ryg marven med resten af kroppen, rækker axonerne mere end en 

meter i længde. (Jf. giraffer, eller når man vrikker med tæerne). 

*** 

 

KLASSIFIKATION AF NEURONER: 

- Neuroner kan klassifiseres efter: 

 

Form 

Størrelse  

Funktion 

 

- Via. (celle kroppens, dendritter og axoners) FORM får man de tre principielle typer (som vær 

især er specialliserede for/til en bestemt type af informations processering) som er: 

 

1) MULTIPOLAR NEURONER: 

– Har mange dendritter og et enkelt Axon: Er den mest almindelige type. (Cell body i input 

zone). 
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2) BIPOLAR NEURONER: 

– Har en enkelt dendrit i den ene ende, og et enkelt axon i den anden ende. Er almindelig i 

sesoriske systemer som eks. Retina.                    (Cell body i input zone). 

 

 

3) MONOPOLAR NEURONER: 

– Har en enkelt extension (som regel referet til som et axon), der forgrener sig ud i to 

retninger, efter at have forladt celle kroppen. Den ene ende er en modtager pol (input 

zonen), den anden ende er en output zone. Sådanne typer celler transmitter information fra 

kroppen og ind i ryg marven.                                                               

(Cell body i conduction zone). 

 

– I ALLE TRE TYPER er dendritterne i INPUT ZONEN og i multi og bipolar er celle kroppen også 

en del af INPUT ZONEN. 

 

 

INPUT ZONE: 

Hvor neuroner samler 

og integrer 

information, fra enten 

omgivelser, eller 

andre celler. 

MULTIPOLAR: 

Dendritter og celle 

krop. 

BIPOLAR: 

Dendrit og celle krop. 

MONOPOLAR: 

Dendritter 

INTEGRATETS ZONE: 

Hvor beslutningen om 

at producere et 

neuralt signal bliver 

lavet 

(Axon 

Hillock) 

(Axon  

Hillock) 

(Axon  

Hillock) 

CONDUKTIVE ZONE: 

Hvor information kan 

blive transmiteret 

over store distancer. 

Axon Axon Celle krop 

 

 

 

 

 

 

 

Axon 

OUTPUT ZONE: 

Hvor neuroner 

transformere 

information til andre 

celler. 

Axon 

Terminals 

Axon 

Terminals 

Axon 

Terminals 

 

- Neuroner kan også klassificeres efter STØRRELSE (Side 27 nederst). 

 

- Neuroner kan også klassificeres efter FUNKTION: 

- EX: Axon terminallerne på MOTONEURONS (aka. Motoriske neurons – En nerve celle i ryg marven 

der transmitterer motoriske beskeder fra ryg marven til musklerne) kontakter muskler eller 

kirtler, og sørger derved for at hjernen og ryg marven har adgang til at kontroler krops 

bevægelser og organ funktioner. 

 

- EX: SENSORY NEURONS (aka. Sensoriske neuroner – En neuron direkte påvirket af ændringer i 

omgivelser, eks. lys & duft) bliver direkte påvirket af stimuli fra omgivelserne. 

 

- EX: INTERNEURONS – dvs. de resterende neuroner som konstituer det store flertal – modtager 

input fra- og sender input til, andre neuroner. Dvs at Interneurons er en neuron der HVERKEN 

ER MOTORISKE ELLER SENSORISK: Den fungere altså som mellemled og modtager og sender ”blot” 

input og output. 

 

OM AXONET SOM OUTPUT ZONE & AXON HILLOCK SOM INTEGRATIONS ZONE: 

- Et typisk axon har flere distinktive regioner. 

 

- I MULTIPOLAR NEURONER udgår Axonet fra THE AXON HILLOCK (En kegle formet areal hvorfra 

axonet udgår fra celle kroppen).  

 

- The axon hillock er neuronens integrations zone hvorfra de elektroniske impulser der bærer 

neuronens meddelelser, udgår fra, ned langs axonet mod deres mål. 

 

- Axonet over the hillock er tube formet. 
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- Med få undtagelser har nerve celler kun ET AXON med axoner deler sig ofte ud i flere grene 

som kaldes AXON COLLATERALS (En forgrening af et axon fra en enkelt neuron). Pga. denne 

forgrening kan en enkelt neuron udøve indflydelse over en bred vifte af andre celler. 

 

- Mod sin ende dele et axon eller et collateral sig typisk i utallige fine forgreninger. Ved 

disse forgreningers ende findes AXON TERMINALERNE som laver den synaptiske kontakt med andre 

celler, eller INNERVATE (yder neuralt input) dem. 

 

Forskellen mellem AXONER & DENDRITTER: 

PROPERTY AXONS DENDRITES 

Antal Som regel 1 pr. neuron, med mange 

”terminal” forgreninger. 

Som regel mange pr. neuron. 

Diameter Ensartet indtil starten af terminal 

forgreningen. 

Aftager progresivt i tykkelsen, mod deres 

ender. 

Axon Hillock Tilstede. Ingen hillock. 

Sheating Som regel dækket af myelin. Ingen myelin. 

Længde Rangerer fra nærmest ikke 

eksisterende til adskillige meter 

lang. 

Som regel meget kortere end Axoner. 

Forgreninger Langs dens længde,  tendenser 

forgreningerne at være 

”prependicular”. 

Langs længden, kan der være forgreninger 

over store vider med spidse vinkler. 

 

- Celle kroppen manufakturer PROTEINER under indflydelse af DNA. Proteiner der er nødvendige 

for at cellen kan fungerer som den skal, må derfor transporteres fra celle kroppen til 

fjerne regioner i axonet, og ”recycled” materiale må retuneres til celle kroppen. Denne 

bevægelse af materialer INDEN I Axonet er referet til som AXONAL TRANSPORT (Transportationen 

af materiale fra neuron celle kroppen til fjerne regioner i dendritter og axon, OG fra axon 

terminaler tilbage til celle kroppen). 

  

- Nogle molekyler er transporterede langs Axonet med ”lav fart” (mindre end 8mm pr.dag). 

 

- Andre molekyler bliver transporteret via et ”hurtigt system” (200-400mm pr.dag). 

 

 

 

Essay Question regarding  

Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior 

 

EQ2: Detail the components of a synapse and describe the sequence of events at a synapse 

when information is transmitted.  

 

GENERELT: 

- En neurons dendrit arrengemengt reflekter cellens information-process funktion. 

 

- Dendritternes overflade er dækket med kontakt fra andre neuroner: Synapsen. Dendritter har 

også dendritic spines som tillader ekstra synaptiske kontaker, ved at forøge dendrittens 

overflade areal. 

 

- De felste neuroner modtagre tusinde af synapstiske kontakter gennem hvilke: 

 

Information bliver transmiteret 

Fra 

 

PRESYNAPTIC NEURONS 

(The region of the synapse that 

RELEASES NEUROTRANSMITTER) 

 

Til 

 

POSTSYNAPTIC NEURONS 

(The region of the synapse that 

RECEIVE & RESPOND 

To neurotranismitter) 
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DE TRE TYPISKE SYNAPSE KOMPONENTER (/Detail the components of a synapse): 

1) På den presynaptiske neurons axon terminal: THE PRESYNAPTIC MEMBRANE (Axon 

terminalens SPECIALISEREDE membran, på den neuron der transmiter information ved at 

frigive neurotransmittere). 

 

2) På overfladen af den postsynaptiske neurons dendritter eller celle krop: THE 

POSTSYNAPTIC MEMBRANE (Den SPECIALISEREDE membran på overfladen af cellen der 

modtager information fra en presynaptisk neuron). 

 

3) Kløften på ca. 20-40 nanometer der adskiller den presynaptiske og den postsynaptiske 

membran: THE SYNAPTIC CLEF (Mellemrummet mellem de presynaptiske og postsynaptiske 

elementer). 

 

SYNAPTIC VESICLES (/describe the sequence of events at a synapse when information is transmitted.): 

 

(I DEN PRESYNAPTISKE NEURON) 

- Presynaptiske axon terminaler indeholder mange små spheres; 30-14 nm i diameter - kaldet 

SYNAPTIC VESICLES (En lille kugleformet struktur, der indeholder synaptiske transmitter 

molekyler). 

 

- Hver vesicles indeholder en specialiseret kemisk substans = NEUROTRANSMITTER (aka. Synaptic, 

chemical or simply transmitter = Det kemikalie som den presynaptiske axon terminal frigiver, 

og som fungerer som basisen for kommunikation mellem to neuroner) som neuronen bruger til at 

kommunikere med de postsynaptiske neuroner. 

 

- Som respons på den elektroniske aktivitet i axonet, ”svejser” vesiclerne sig på den 

presynaptiske membran, og frigøre de neurotransmitiske molekyler ud i den synaptiske kløft. 

 

(I DEN POSTSYNAPTISKE NEURON) 

- Efter at neurotransmitterne er flydt over kløften producerer de elektroniske ændringer i den 

postsynaptiske celle – ændringer som kan være enten FREMMENDE eller HÆMMENDE. 

 

- Den postsynaptiske neuron indeholder en høj tæthed af RECEPTORS (aka. Receptor molecules – 

Et protein der fanger og reager på molekylerne fra transmittere eller hormoner) det 

specialiserede protein molekyle, der fanger og reager på neurotransmitterens molekyler. 

 

 

 

Essay Question regarding  

Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior 

 

EQ3: Discuss the forms and functions of glial cells. 

 

- Udover neuroner findes der en anden vigtig klassifikation a celler i nerve systemet: Nemlig 

Glial cells. Der begynder at samle sig bevis på at Glial cells er en vigtige deltagere i 

informations procesesen, men fordi neuroner generelt er større og producer læseligt målelige 

elektroniske signaler, ved vi meget mere om disse, end om Glial celler. 

 

- Oprindeligt mente man at Glial celler - (Glial cells = Ikke-neurale hjerne celler, der yder 

STRUKTURAL & NEUTRITIORAL support til hjernen) – holdt nerve systemet sammen, og det er nu 

klart at den strukturelle støtte er en af Glial cellernes biologiske rolle. 

 

- Men, Glial celler kan også kommunikere med hinanden og med neuroner, og de kan direkte 

påvirke neruonale funktioner ved at forsørge neuronene med rå materialle og kemiske 

signaler, der ÆNDRER den neurale struktur og pirrelighed. 

 

- Den neurale doktrine var med sin eksklusion af Glial celler, måske oversimplificeret. 

 

- I modsætning til de mange hundrede neuron typer, findes der kun fire basale Glial celle 

typer. 

 

FIRE BASIC TYPER AF GLIAL CELLS: 

ASTROCYTE Stjerne formet med utallige extensions der løber 

i alle retninger. 

MICRO GLIAL CELLS Fjerne celle debris fra tilskadekommende og døde 

celler. 

OLIGODENDROCYTE 

(I hjernen og ryg marven: dvs. CNS) 

Type der er associeret med nerve celle kroppe: 

Fomer Mylin sheets. 

SCHWANN CELLS 

(Udenfor hjerne og ryg marv: dvs. CNS) 

Yder mylin sheets i det pærifære nervesystem: 

Dvs. på axoner UDENFOR hjerne og rygmarv. 
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 ASTROCYTES: 

- Astrocytes er en stjerne formet celle med utallige fremspring/extensions, der løber i alle 

retninger, og bølger mellem neruoner og axoner. 

  

- EX: Den protoplasmiske astrocyte er en type, som kontakter kapilærer, og er nærtliggende 

nerve celle membraner.  

 

- Andre Astrocyter former sugelignede end feet på blood karende i hjernen, og fungere måske 

som en konduit mellem det vaskulære system og hjernen. 

 

- Synaptiske signalering, formationen af nye synapser og den dynamiske kontrol af den lokale 

blod strøm, er alle direkte koordineret af neuroner og Astrocyter i samarbejde. 

 

- Selvom Astrocyter ikke er i stand til at generer deres egne elektriske impuser, så modtager 

de synapser direkte fra neuroner, og ”moniter” også den nærliggende neuronale synapse 

aktivitet. De kommunikerer derefter imellem dem selv, og med deres nabo neuroner, for at 

modulerer de neuronale responser. 

 

- Jf. billede side 29: Processes fra astrocyter omgiver og isolerer synapsen, og modificerer 

direkte den synaptiske aktivitet. 

 

 MICROGLIAL CELLER: 

- Som navnet suggesterer er microglial celler ekstremt små. De er også forbavsende aktive, 

kontinuerligt i gang med at forlænge og tilbagetrække meget fine extentioner der (når de 

kommer i kontakt med a site of damage) former en kugleformet containment zone rundt om ”de 

tilskadekommende (neuroner)”. 

 

- Microglial celler i større mængder, migrer til sites of injury or disease i nerve systemet – 

tilsyndeladende for at fjerne efterladenskaber fra tilskadekommende og døde celler. 

 

 MYELIN SHEATHS: 

- Hele vejen langs axonet på mange neuroner, pakker nærtligende Glial celler dele af axonet 

ind i sheathes of myelin – (a fatty insulating substance der forbedre nerve impulsernes 

konduktion). 

 

- Denne process kaldes myelination – (myelin formations processen). 

 

- Mellem vær myelinerede segmenter (på axonet) er der en lille kløft hvor axon membranen er 

synlig. Disse kaldes nodes of ranvier – (kløften mellem myelin segmenter hvor axon membranen 

er synlig). 

 

- Myelin sheathsne + nodes of ranvier FORØGER/FORBEDRE nerve impulsernes konduktion). Alt der 

interferer med myelin sheathsne som ex den demyelinaterende sygdom SKELROSE (sygdom 

karakteriseret ved bred degeneration af myelin) kan havde katestrofale konsekvenser for 

individet. 

 

- IKKE ALLE AXONER ER MYELIN ”ISOLEREDE” – De axoner der mangler myelin indpakningen, kaldes 

U-MYELINEREDE AXONER, og disse er indkapslede i Glial cellernes rende/bølgedal/trug/kar. 

(Jf. billede side. 29). Disse u-myelinerede axoner er mindre og kortere, men er altså 

omgivet af oligodendrocyter og schwann celler, som ”acts” til at udskille de u-myelinerede 

axoner. Enviddere er deres role at isolerer og isolerer synapser, for at forhindre 

indblanding. 

 

 OLIGODENDROCYTE (Myelin formerer i CNS (hjerne + ryg marv): 

- I hjernen og ryg marven bliver myelin sheaths formet af den Glial celle type som hedder 

Oligodendrocyte (Glial celle normalt associeret med nerve cell kroppe). Denne cell type er 

meget mindre end astrocyten, og har færre extensioner (OLIGOS = FÅ). 

 

- En enkelt oligodendrocyt kontribuerer typisk myelin sheating til utallige nærtligende 

axoner, og oligodendrocyter er også normalt associeret med nerve celle kroppe. 

 

- (OM MYELIN FORMERINGEN) Oligodendrocytens extensioner former myelin indpakningen på axoner. 

Lagende af myelin er mange, og en oligodendrocyt kan indpakke ikke bare et axon, men kan 

være op til ex. Fire af gangen. (Jf. grafik s.29). 

 

- Myelin processen fortsætter i mennesker i lang tid – i nogle hjerne regioner i op til 10-15 

år efter fødslen, og sikkert hele vejen gennem livet.  

 

 SCHWANN CELLER (myelin formerer udenfor CNS): 

- Axoner udenfor CNS, bliver provideret med myelin af schwann celler (former myelin i det 

perifære nervesystem). 

 

- En enkelt schwann celle kan ensheath en limited længde af et enkelt axon. 
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 GLIAL CELL & CLINICLAL INTEREST: 

- Glial celler er klinisk interessante fordi de former mange af de tumorer som opstår i 

hjernen. 

 

- Endviddere er nogle Glial celler (specielt astrocyter) respondenter til hjerne skader ved at 

ændre form: Dvs. ved at svulme op. Dette edema (vævs hævelse, specielt i hjernen, som 

response på tilskadekomst) skader neuroner og er ansvarlig for mange hjerne skade symptomer. 

 

NEURONER & GLIAL CELLER FORMER INFORMATIONS-PROCESSERINGS KREDSLØB: 

- Neuroner former ensambler der, støttet og under indflydelse af Glial celler, OG delende 

informatinon over synapsen, yder intrikate informations processer, og ensambler som på mange 

måder er subjekt for konstant re-modelering, som respons på livs erfaringer. 

 

- For komplicerede høj-level processer, involvere disse celle asemblier utallige celler og 

synaptiske contakter, som kombinerer sig sammen til kredsløb og strukturer der er synlige 

for det nøgne øje, som eks. de anatomiske komponenter i CNS. 
 

- I de fleste tilfælde ÆNDRER mønsteret af forbindelser mellem neuroner sig i form, og 

funktion, som respons på livs erfaringer. 
 

 


