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Auditiv perception 

 

Auditive neurale pathways 

 

 

Lyd transformeres til neurale signale gennem det indre øres komplekse struktur. Lydbølger får 

trommehinden til at vibrere, hvilket får væsken i det indre til at vibrere. De meget små bølger i 

væsken stimulerer hårceller på overfladen af basilarmembranen (?). Hårceller er primær auditive 

receptorer. Oscillation (vibration?) i basilarmembranen fører til aktionspotentiale i hårcellerne. 

Oscillationen er et mekanisk signal som konverteres til et neuralt signal  output fra hårcellerne. 

Hårcellerne og basilarmembrenen er allokeret i cochlea (øresneglen). Se s. 165 

 

Menneskelig auditiv sensitivitet spæder fra 20 – 20.000 Hz. I spændet 1.000-4.000 er sensitiviteten 

bedst og rummer tale og babygråd. Placeringen af hårcellerne på basilarmembranen i øresneglen 

afgør hvilke frekvenser Hz de kan aktivere høj eller lavfrekvenslyd. Se s. 167. 

 

Det auditive system 

Thalamus og hjernestammen udgør det subkortikal relæ i det auditive system. 

 

Input fra cochlea  2 midbrain structurer: coclea nucleus & inferior colliculus  Medial 

geniculate nucleus (MGN) i Thalamus  primær auditiv cortex (A1). 

 

Thalamus udgør relæstation mellem perifirien og primær sensorisk cortex for alle sanser med 

undtagelse af lugtesansen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tonografisk kort 

Perception er afhængig af integreret aktivitet af mange celler. Integrationen faciliteres formentlig af 

tonotopiske kort. Viser ordnet korrespondance mellem lokationen af den enkelte auditive neuron og 

dens frekvenstuning(?).  Tonografiske kort er det definerende træk ved mange kortikale områder for 

de forskellige sanser (jf. neural plasticitet). Som det suditive stimulus kommer frem i systemet 

raffineres den tuning frekvens. En neuron i øresneglen kan have en tuningfrekvens på ml. 2-10.000 

HZ mens auditiv cortex har et langt mere snæver spændvidde. Dette er set ved elektrofysiologiske 

studier af katte. 
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Computational goals of audition – auditiv perceptions funktion 

Frekvensvariation er afgørende for at en der lytter er i stand til at identificere ord og musik. Auditiv 

perception identificerer indholdet af en akustisk stimulus. Auditiv perceptions funktion er desuden 

at lokalisere lyden i rummet. The ’what’ and ’where’.  Kognitiv neurovidenskab har fokuseret 

primært på ’where’ problemet. Dette involverer integration af information fra begge ører. 

 

 

Teori om multiple cues for lydlokalisation 

Til studie af lydlokalisation er ugler anvendt som dyremodeller, da de skal anvende meget fintunet 

hørelse til at finde bytte pga natlige lysforhold. 

Ugler støtter sig til 2 cues for lokalisere lyd: Forskellen mellem at lyden rammer de 2 ører, 

interaural time, og forskelle i lydintensitet i de to ører. 

Lyden der rammer ørerne er ikke identitisk, da den sjældent vil ramme begge øre i samme paralle 

hovedorientering. Lydintensiteten dæmpes over tid, hvorfor den helelr ikke vil have samme styrke 

på begge ører. 

Uglens ører er assymmetrisk placeret, hvilket menes at forstærke lyden. Menneskets ører er ikke 

assymmetrisk placeret, men det ydre ørers udformning menes tillige at forstærke 

intensitetsforskellen mellem en lyd, der rammer begge ører (?). 

Forsøg med ugler, hvor de trænes i at reagere på lyd ved at nikke vertikalt eller horisontalt viser, at 

de to cues processeres af to forskellige systemer.  

Cochlea nucleus er kombineret af 2 nuclei: Magnocellar nucleus som projicerer til Anterior lateral 

lemniscal nucelus. Angular nucleus i cochlea projicerer til posterior lateral lemnioscal nucleus i 

midthjernestrukturen. 

Der er tale om en parallelisme. Temporal og intensitetsinformationer processeres selvstændigt. 

Konishi har foreslået et neuralt system for hvordan uglen koder interaural time og 

intensitetsforskelle. 

(Mangler referat af s. 169!!!) 

Der er tale om et hjernestammesystem, som løser ovenstående problem med ’where’ men ikke 

’what’ problemet som menes at involvere auditiv cortex. Dette er endnu ikke udredt. 

 

Olfactory perception 

 

Neurale pathways ifm olfaction se s. 171 

 

Som den eneste sans går olfaction perception ikke gn. Thalamus, men går direkte fra olfactory 

nerven til primær olfactory cortex.  

 

Odoranter, lugtmolekyler indtræder i det nasale hulrum enten gn. Vejrtrækning, snusen eller passivt. 

Den passive indgang er mulig, idet lufttrykket i det nasale hulrum er mindre end luften uden for. 

Endelig kan odoranter passerer ved retronasal olfaction, som sker når odaranter fra munder stiger op 

i det nasale hulrum. 

Odoranterne sætter sig fast på lugtreceptorerne, olfactory epithelium, som er placeret i 

slimmembranen ved roden af det nasale hulrum. Der er mere end 1.000 slags receptorer og de fleste 

responderer kun på nogle enkle slags odoranter. En enkelt odorant kan binde sig til mere end en 

receptor.  

Olfactory receptorer kaldes bipolare neuroner, fordi ’lemmer’ udstikker fra den modsatte side af 

cellekroppen. Når en odorant binder sig til en bipolarneuron, sendes et signal til neuroner i olfactory 

bulb, kaldet glomeruli. Axonerne fra glomeruli forlader olfactory bulb lateralt og former olfactory 
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nerven som lander i primær olfactory cortex. De forbindes for det meste til ipsilateralt cortex 

(samme side). Enkelte krydser side via anterior commisure.  

 

OBS: Spørg Lisbeth om den præcise placering af primær olfactory bulb. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Snusens rolle i olfaktorisk perception 
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