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SANSEORGANER
Sanseorganerne er speciliserede dele af nervesystemet. Sanserne registrerer – bevidst og ubevidst – hvad
der foregår i selve kroppen og i dens omgivelser.

ØRET
Det auditoriske system udgøres af:
•

Øret
•

Det indre øre

•

Mellemøret

•

Det ydre øret

•

N. cochlearis

•

Den auditoriske hjernebark

Funktion – registrerer periodiske trykændringer som følge af
hurtige svingninger i genstande eller tale. Disse omsættes til
nerveimpulser i det indre øre, som ledes til hørecentret, hvor
subjective fornemmelse af lyd opstår.
Øret, auris
Lokaliseret til tindingsbenet, os temporale
•

Pars squamosal – skalformede del, der ligger over øregangen og danner sidevæg af hjernekassen.

•

Pars tympanica – et lille krumme knogleblad, som danner gulv i den ydre øregang.

•

Pars petrosa – fjeldbenet beliggende medial for øregangen og rummer høre- og ligevægtsorganet.

Inddeles i 3 dele:
•

Det ydre øre, auris externa
•

Øremuslingen, auricula auris – huden, der er foldet omkring en plade af elastisk brusk med form
som muslingeskal med flere fremspring og fordybninger.
Nedadtil findes øreflippen, lobulus auricularis bestående af
fedtvæv dækket af hud.
•

Den ydre øregang, meatus acusticus externus strækkende ind
til trommehinden, ca. 3.5 cm (2/3 elastisk brusk, hvor der er
fedtkirtler og apokrine svedkirtler, glandula ceruminosa der
tilsammen danner cerumen (ørevoks) & 1/3 knogle).

•

Trommehinden, membrane tympanica – en cirkulær hinde med
epitel, der adskiller det ydre øregang fra mellemøret. Gennem
dens svingninger øverføres lydbølger fra den ydre øregang ind

til mellemøret og videre til det indre øre. Den mediale flade er sammenvokset med hammerskaftet,
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manubrium mallei og dens centrale parti, umbo, er trukket ind mod trommehulen. Randpartiet er
fæstnet i en fure på pars tympanica. Den øverste del hvor der mangler furen, er stedet tyndt og
benævnes pars flaccida, og resten af delen, der er tykkere, kaldes pars tensa.

•

Mellemøret, auris media – udgøres af
•

Trommehulen, cavitas tympani – indeholder 3 øreknogler, ossicula auditus
-

Hammeren, malleus – sammenvokset med trommehinden med sit manubrium, og artikulerer
med

-

Ambolten, incus – midterste knogle, som viderefører hammerens bevægelser til

-

Stigbøjlen, stapes – står i kontakt med perilymfen i det indre øre via fenestra vestibuli, som
sættes i bevægelser efter modtagelse af bevægelserne fra ambolten.

•

Afgrænsning
-

Loft, paries tegmentalis – opadtil afgrænses af en tynd knogleplade, tegmen tympani, som
adskiller trommehulen fra fossa cranii media.

-

Bagvæg, paries mastoideus – relation til
-

-

Pneumatiserede hulrum
-

Antrum mastoideum

-

Cellulae mastoideae)

Canalis med n. facialis med tråde
-

N. stapedius – innerverer m. stapedius der kontraherer reflektorisk ved en høj lyd
og trækker stapesfodpladen ud af fenestra vestibule og hæmmer lydoverføringen
ind til det indre øre.

-

Chorda tympani – fører parasympatiske præganglionære visceromotoriske tråde
til glandula submandibularis og glandula sublingulais.

-

Lateralvæg, paries membranaceus – trommehindens mediale side samt forløbet af chorda
tympani

-

Gulv, paries jugularis – består af en tynd knogleplade ned mod fossa jugularis med bulbus
superior v. jugularis interna og en åbning til n. tympanicus fra n. glossopharyngeus (fører
parasympatiske tråde via ganglion oticum til glandula parotidea), og har fortil tæt relation til
canalis caroticus med a. carotis interna.

-

Forvæg, paries caroticus – har relation til canalis caroticus nedadtil, mens opadtil findes en bred
åbning ind til canalis musculotubarius som deles af septum canalis musculotubarius i en øvre
mindre semicanalis til m. tensoris tympani (samme funktion som m. stapes, dvs. beskytter
hørelsen ved at trække manubrium mallei ind mod cavitas tympanica og derved spænder
trommehinden medførende dæmpning af trommehindens svingninger), og en nedre større
semicanalis til tubae auditiva, Eustachiske rør (sørger for trykudligning i mellemøret).

-

Medialvæg, paries labyrinthicus – grænser op til det indre øre. Her ses promontorium fremkaldt
af sneglevinding. Over promintoriet ses det ovale vindue (fenestra vestibule), der giver adgang til
vestibulum og scala vestibuli. Nedadtil findes det runde vindue (fenestra cochleae), der giver
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adgang til scala tympani.

•

Det indre øre, auris interna – findes i pars petrosa i os temporale. Her findes et uregelmæssigt hulrum
som danner det benede labyrint, labyrinthus osseus og indeholder:
•

Den hindede labyrint, labyrinthus membranaceus, af samme uregelmæssige form og som kan deles
yderligere i den forreste labyrinthus cochlearis (ductus cochlearis) og labyrinthus vestibularis (ductus
vestibularis). Den hindede labyrint er omgivet af perilymfen, som dannes af specielle epithelceller,
stria vascularis, på den benede labyrint. Inde i den hindede labyrint findes endolymfen.
§

Cochlea – cochlea ligner et sneglehus, hvis basis danner promontoriet i mellemørets
mellemvæg. Ductus cochlearis opdeler hulrummet i det benede labyrint i en øvre scala
vestibuli, der begynder ved det ovale vindue, og en nedre scala tympanica, der ender
blindt ved det runde vindue. De 2 scalaer er indbyrdes forbundne ved toppen af cochlea
viaen åbning kaldet helicotrema. Gulvet af ductus cochlearis dannes af en epitelbeklædt
bindevævshinde, benævnes membrana basilaris. På overfladen af denne er epitelet
fortykket dannende det egentlige receptororgan for lydbølgerne. Dette fortykkede epitel
kaldes det Cortiske organ og er sæde for støttceller og hårceller, hvis stereocilier stikker
ned i membrana basilaris. Stereocilierne er overpå dækket af en anden membran,
membrana tectoria, som hvælver sig over det Cortiske organ. Lydbølger fremkalder
bevægelser af stigbøjlens fodplade i det ovale vindue, og udløser vibrationer i perilymfen i
scala vestibuli, som forplanter sig gennem scala tympani til det runde vindue, der er i
stand til at optage øget tryk fra perilymfen. Under lydbølgernes passage bliver membrana
basilaris med det Cortiske organ bragt i svingninger. Herved bevæger hårcellerne sig i
forhold til deres stereocilierne. Ved kontakten opstår generatorpotentialer i hårcellerne og
disse aktiverer de afferente nerver. De afferente nervetråde samles i ganglion spirale i
sneglen og går som n. cochlearis til forskellige dele af CNS.

§

Labyrinthus vestibularis består af to store udposninger, sacculus, utriculus, og 3½
cirkelformede buegange, dustus semicirculares. Buegangene udgøres ductus
semicirculares anterior, posterior og lateralis, står vinkelret på hinanden i de ossøse
buegange, canales semicirculares. De tre buegange er sammenhængende med urticulus,
og svt. overgang findes der en lille udvidelse, ampullae membranaceae, i hver buegang,
hvor indeni findes en kam af hårceller med stereocilier, crista ampullaris. Stereocilierne er
dækket af geleagtige masse, cupula ampullaris.
Sacculus og utriculus ligger foran buegangene, og indeholder også hårceller med
stereocilier der er ansamlet som macula sacculi og utriculi. Stereocilierne er dækket af en
geleagtige masse, membrane statoconiorum, der er fyldt med små calciumsalte, otolitter.
Ved bevægelsen af hovedet kommer der bevægelse af endolymfen og dermed af
stereocilierne, og der sker en ændring af membranpotentialet, der bliver registreret af n.
vestibularis.
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Funktion:
•

Påvirker muskeltonus så vi kan holde balancen.

•

Stabiliserer synsindtryk på fovea centralis.

•

Virker sammen med proprioceptive og visuelle sanseinput

Blodforsyning foregår ved:
•

Små arterier fra a. auricularis posterior

•

A. temporalis superficialis fra a. carotis externa

•

A. auricularis profunda fra a. maxillaris forsyner øregangen

Venøs drænage:
•

Plexus pterygoideus og i sinus petrosus

Innervation:
•

Den mediale del og bageste af laterale del af øremuslingen – n. auricularis magnus, n. occipitalis minor
fra plexus cervicalis samt n. facialis.

•

Forvæggen og loftet samt den tilstøndende del af trommehinden– n. auriculotemporalis fra n.
mandibularis.

•

Resten af øregang og den udvendig glade af trommehinden – ramus auricularis n. vagi

•

Indersiden af trommehinden – n. tympanicus fra n. glossophageus.

•

Øregangen og mellemøret – a. auricularis profunda fra a. maxillaris.

Nervus cochlearis’ forløb:
•

Leder impulser fra Cortis organ.

•

De afferente fibre løber gennem den indre øregang, meatus acusticus internus, til den cerebellopontine
vinkel.

•

Træder ind i cochleariskernerne (anterior og posterior) lokaliseret lateralt i medulla oblongata (1.
synapse)

•

Fibrene løber bilateralt til nucleus olivaris superior.

•

Fibrene der løber tværs på modsatte side kommer fra den anterior cochlearis kerne, og de danner et
tværgående fiberlegeme kaldet corpus trapezoideum på vej mod nucleus olivarius superior.

•

Fibrene fortsætter videre fra nucleus olivarius superior til colliculus inferior via lemniscus lateralis (2.
synapse).

•

Fibre fra colliculus inferior videreføres til corpus geniculatum mediale i thalamus via fiberbundt brachium
colliculi inferioris (3. synapse)

•

Herefter videre til den auditiva cortex (Brodman 41 og 42) i gyrus temporalis transversus via radiatio
acustica.
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Nervus vestibularis’ forløb:
•

Leder impulse fra hårcellerne

•

Fibrene løber til ganglion vestibulare beliggende i bunden af meatus acusticus internus.

•

Fortsætter i meatus acusticus internus og fusioneres med n. cochlearis i den cerebellopontine vinkel.

•

Fortsætter videre til vestibulære kerner, nuclei vestibulares (superior, inferior, medialis og lateralis), ved
overgangen mellem medulla oblongata og pons.

•

De øvrige forbindelser, der er ansvarlige for vestibulære reflekser og den bevidste opfattelse af postion:
•

Cerebellum (nuclei fastigii)

•

Øjenmuskler (via fasciculus longitudinalis medialis)

•

Formation reticularis (via tractus reticulospinalis)

•

Rygmarven (via tractus vestibulospinalis)
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ØJET
Et øje består af:
•

Det ydre øje

•

Øjenhulen, orbita

•

Tåreapparat

•

Conjuntiva

•

Øjets linse, lens

•

Glaslegemet, corpus vitreum

Det ydre øje udgøres af:
•

Øjenbryn, supercilium – forløber parallelt med margo
supraorbitalis. Forhindrer sved fra panden iat løbe ned
mod øjet.

•

Øjenlåg består af
•

Palpebra superior – afgrænses ved supercilium og udstyret med en muskel, m. levator
palpebrae superioris

•

Palpebra inferior – afgrænset ved sulcus intrapalpebralis.

•

Commissura palpebrarum medialis og lateralis - forbindelse mellem palpebrae superior og
inferior.

•

Angulus (canthus) oculi medialis og lateralis – øjenkrogene hhv. medialis og lateralis.

•

M. levator palpebral superior – udspringer bagtil i orbita over annulus tendineus communis og
ender som vifteformet sene, og hæfter sig om den den øvre rand af tarsus og på huden med
strøg gennem pars palpebralis m. orbicularis oculi. Innerveres af n. oculomotorius.

•

Cilier – øjenvipperne, der giver en vis beskyttelse mod fremmedlegemer og er sansehår.

•

Glandulae ciliaris – mindre talgkirtler knyttet til cilierne.

•

Glandulae tarsals (også kaldt de Meibom’ske kirtler) – store fedtkirtler i den bageste kant i
øjenlåget. Deres fedtede vandskyende secret bevirker, at øjenlågene slutter lufttæt op mod
hinanden ved lukket øjenspalte.

•

Tarsus superior og inferior – tykke halvmånebindevævsplader i hvert øjenlåg

•

M. tarsalis – glat muskulatur
-

Den superior er forbundet med m. levator palpebrae superioris

-

Den inferior er forbundet med m. obliquus inferior

•

Ligamentum palpebrale mediale og laterale – sammensmeltning af tarsi i siderne

•

Septum orbitale – et tyndt stærkt fibrøst blad

•

-

Afstivning af øjenlågene

-

En vis beskyttelse for cornea ved berøring af øjenlågene

Funktion:
-

Beskytter øjnene
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-

Holder hornhinden fugtig og ren ved deres konstante blinken

-

Regulerer de den lysmængde der når retina

Øjenhulen, orbita
•

Et tragtformet hulrum – beskrives som en 4-sidet pyramide med basis forrest.

•

Beklædt med fedtvæv, der fungerer som stødpude.

•

Foramen opticum – her forlader synsnerven

Tåreapparatet
•

•

Består af
•

Tårekirtlen, glandula lacrimalis

•

Tårevejene bestående af canals lacrimales, saccus lacrimalis og ductus nasolacrimalis.

Mellem tårekirtlen og tårevejene passerer væsken i conjunctivalsækken, som fugter cornea og
conjunctiva.

•

Ved angulus oculi medialis ses et lille 3-kantet felt, caruncula lacrimalis.

•

Lateralt for plica semilunaris conjunctivae.

•

Lateralt for ovenstående findes i det øvre og nedre øjelåg en lille åbning, punctum lacrimale, der fører
ind i tårekanalen.

•

•

Tårekirtlen, glandula lacrimalis, ligger i den øvre laterale del af orbita i fossa glandulae lacrimalis.
•

Spaltes ufuldstændigt af m. levator palpebrae superioris.

•

Grårød og konsistensen blød.

•

Opbygget af serøst kirtelvæv.

•

Ingen kapsel.

•

Fæstnet til periorbita med svage bindevævsstrøg.

•

Ca. 10-20 udførselsgange i den laterale del af fornix conjunctivae superior.

Tårekanalerne, canaliculi lacrimales, begynder i hvert øjenlåg med punctum lacrimale, hvor tårevæsken
opsuges ved kapillærvirkning.

•

Tåresækken, saccus lacrimalis, er den øvre blinde ende af tåregangen og ligger i fossa sacci lacrimalis
mellem crista lacrimalis anterior og posterior af os lacrimale bagved lig. palpebrale mediale.

•

Tåregangen, ductus nasolacrimalis, er rettet nedad i den ossøse canalis nasolacrimalis med
udmundingen i den forreste del af meatus nasi inferior ca. 3 cm bag ved nares.

•

Funktioner:
•

Rensning og renholdelse af øjeæblets ydre for smuds, bakterier o.lign.

•

Det holder hornhinden klar og gennemsigtig

•

Forebygger øjeninfektioner

•

Opvarmning af øjeæblets forreste del samt af konjunktivalsækken

•

Smøring af konjunktivalsækken

•

Fugtning af næseslimhinden
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Øjets bindehinde:
•

En tynd ydre slimhinde – inddeles i 3 dele:
•

Tunica conjunctiva palpebralis – beklæder bagsiden af øjenlågene.

•

Tunica conjunctiva bulbaris – beklæder bulbus fra sulcus sclerae til de øjenmusklernes insertion.

•

Fornix conjunctivae superior og inferior – omslagsfolder.

•

Tilsammen dannes konjuntivalsækken, saccus conjunctivas – et lukket spalterum ved lukkede øjne.

•

Danner et lille fremspring i den mediale øjenkrog, caruncula lacrimalis.

Øjeæblet, bulbus oculi:
•

Kugleformet med en diameter på ca. 24 mm hos den voksne

•

Vægt: ca. 7-8 g

•

Det indre tryk: 15-20 mm Hg – bidrager til den faste konsistens

•

Væggen i bulbus oculi består af 3 vævslag (udefra til inde):
•

•

Tunica fibrosa bulbi – består af bindevæv
-

Fortil hornhinde, cornea – glasklar hinde med en diameter på ca. 10 mm.

-

Bagtil øjets senehinde, sclera

-

Grænsen mellem de 2 segmenter markeres af en svag cirkulær fure, sulcus sclerae.

Øjenkamre – her løber kammervæsken, humor aquosus (har betydning for opretholdelse af
øjets indre tryk og dermed for øjeæblets form)
-

Forreste øjenkammer, camera anterior – findes mellem corneas bagflade og iris’
forsiden

-

Bageste øejnkammer, camera posterior – ligger mellem iris’ bagflade og linsens forflade

•

Øjets linse, lens – ophængt til corpus ciliare ved hjælp af fine tråde, zonulae ciliares

•

Tunica vasculosa bulbi – (uvea) består af karrigt væv og danner øjets årehinde, choroidea
§

Fortil går over i strålelegemet, corpus ciliare (danner kammervæsken), og rummer m.
ciliaris

•

§

Regnbuehinden, iris – har to muskler: m. sphincter pupillae og m. dilatator pupillae

§

Central i iris findes pupillen

§

Funktioner:
-

Forsyner de ydre dele af nethinden

-

Sikrer at lyset bare slipper ind gennem pupillen uden refleksion af lyset.

-

Sørger for reguleringen af linsens krumning.

Tunica interna bulbi – består af nervevæv og danner nethinde, retina. Beklæder indersiden af
bulbus. Ud mod choroidea består af et enlaget kubisk epitel med store mængder pigment korn i
cellerne, pigmentepithel.
§

Bagtil pars optica retinae – indeholder fotoreceptorer
-

Tapceller – ca. 120 mio. Indeholder synspigmentet, kan skelne farver, og tager sig af
opgaver der kræver synsskarphed. Derfor størst tæthed i midten af fovea centralis (se
senere).
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-

Staveceller – ca. 4 mio. Kan registrere svagt lys, ingen farveopfattelse, kun gråsyn.
En stor grad af konvergens da mere end 100 koblet til en gangliecelle i periferen af
fovea centralis. I den perifere del af synsfeltet endnu større grad af konvergens
(lavere synsskarphed).

§

Fortil pars caeca retinar – indeholder ikke fotoreceptorer, men beklæder corpus ciliare og
iris

•

Glaslegemet, corpus vitreum – fylder rsten af øjenæblets indre. Består af en gennemsigtig, geleagtig
masse. Holder bulbus i facon og støtter lens bagtil.

Ekstraokulære muskler:
•

Funktion – sørger for bevægelse af øjeæblet

•

Involverer 3 kranienerver:
•

N. oculomotorius
-

Innerverer m. rectus medialis, m. rectus superior, m. rectus inferior, m. obliquus inferior
samt m. levator palpebrae superioris.

-

Parasympatiske nervefibre fra nucleus Edinger-Westphalii til m. sphincter pupillae og m.
ciliaris via ganglion ciliare – ansvarlige for pupilkonstriktion (miosis) og akkomodation.

-

Læsionen medfører at øjeæblet står udad og let nedaddrejet samt ptose og pupildilatation
(mydriasis).

•

•

•

N. trochlearis
-

Innerverer m. obliquus superior.

-

Læsionen medfører dobbeltsyn ved forsøg på at kigge nedad og udad.

N. abducens
-

Innerverer m. rectus lateralis

-

Læsionen medfører manglende udaddrejning af øjeæblet.

Samordning af øjeæblets bevægelser
•

Foregår via fasciculus longitudinalis medialis

•

Horisontalt blikcenter – lokaliseret i pons og ansvarligt for horisontale følgebevægelser

•

Vertikalt blikcenter – lokaliseret i mesencephalon og ansvarligt for vertikale samordnede
bevægelser.

Det visuelle system består af:
•

Øjet med retina, som består af 4 lag (udfra til inde):
•

Pigmentcellelag – absorberer det indkommende lys i øget, og herved forhindrer forstyrrende
lysrefleksion i øjets indre.

•

Fotoreceptorlag – indeholder stavceller og tapcellerne, som kommunikerer med

•

Bipolærcellelag – modtager aktionspotentiale (hyperpolarisering) fra fotoreceptorerne, og leder
videre til

•

Gangliecellelag – afgiver umyelinerede axoner som konvergerer mod discus nervi optici
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Discus nervi optici – også benævnt papilla nervi optici, og ses som et blegt let hævet

§

område 3 mm nasalt for øjeæblets bageste pol, macula lutea.
Macula lutea – gulligt kapilærfattigt forsænket område, hvis central fordybning kaldes

§

fovea centralis og er sæde for skarpeste syn (høj koncentration af tapceller).
•

Mellem bipolære og gangliecellelag findes interneuroner:
§

Horizontalceller – formidler lateral inhibition.

§

Amakrine celler – formidler kontakten mellem bipolarcellerne og ganglieceller, der er
knyttet til staveceller.

•

Synsbanen
•

Nervus opticus – dannes efter discus nervi optici har gennemtrængt øjeæblets væg og
fortsætter som myelinerede fibre i nervus opticus. Fortsætter i canalis opticus.

•

Chiasma opticum – dannes ved sammenkrydsning af højre og venstre nervus opticus. Her de
nasale havldele krydser, mens de temporale dele går ukrydset.

•

Tracus opticus – hvor de udvekslede nervefibre ved chiasma opticum fortsætter på
-

Ydersiden af de mesencefale cerebrale pedunkler.

-

Videre til undersiden af thalamus i corpus
geniculatum laterale, hvor der sker
bearbejdning af de visuelle input.

-

Inden corpus geniculatum laterale afgives
fibre fra tractus opticus til visuelle
reflekscentre i tectum, som via forbindelser
til Edinger-Westphal kernen og fasciculus
longitudinalis medialis er involveret i række
visuelle reflekser såsom lysrefleksen.

•

Radiation optica – et stort fiberbundt der fortsætter
gennem den bageste del af capsula interna foran
og lateral for lateralventrikel.

•

Nogle af fibrene slår en sving langt inden i
temporallappen og danner en fibersløjfe, Meyers
loop.

•

Primære synsbark i occipitallappen omkring sulcus calcarinus – endepunktet (Brodmann 17)
-

Modtager synsinput fra de modsidige halvdele af synsfeltet.

-

Sammen med den accessoriske synsbark (Brodmann 18 & 19) bearbejdes de visuelle
input til billeder.

Blodforsyning
•

A. ophthalmica fra a. carotis interna kommer ind i orbita gennem canalis opticus i fælles duraskede med
n. opticus. Efter at have passeret trochlea m. obliqui superioris deler den sig i 2 grene
•

A. supratrochlearis – innerverer panden.
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•

A. dorsalis nasi – innerverer næseryggen.

•

A. centralis retinae der forsyner retina (hvis den tilstoppes, degenererer retina med blindhed til
følge)

•

A. lacrimalis løber langs orbitas laterale væg og forsyner glandula lacrimalis og sender grene til angulus
oculi lateralis og palpebrae.

•

Aa. palpebrales mediales fra a. ophthalmica forsyner øjenlågene medialt og anastomoserer med aa.
palpebrales laterales fra a. lacrimalis i arcus palpebrales.

•

A. supraorbitalis passerer gennem foramen supraorbitalis og forsyner pandehulen.

•

Aa. ethmoidales posterior og anterior løber mellem m. obliquus superior og m. rectus medialis og løber
ind i hhv. foramen etmoidale posterius og anterius til forsyning af etmoidalceller.

Venerne er ordnet i 2 sæt:
•

Subkutane, som ender i v. angularis og vv. temporales superficiales

•

Subconjunctivale, som tømmer sig i grenene til vv. ophthalmicae.

Øjeæblet mangler lymfekar.
Innervation
•

N. ophthalmicus afgår som den 1. trigeminusgren og deler i 3 grene før indgangen til fissura orbitalis
superior
•

N. lacrimalis går til den laterale øjenkrog og innerverer gl. lacrimalis.

•

N. frontalis deler sig i n. supratrochlearis og n. supraorbitalis.
§

N. supratrochlearis krydser over trochlea og forsyner huden på det øvre øjenlåg samt
huden over glabella og conjunctiva.

§

N. supraorbitalis forlader orbita gennem foramen supraorbitalis, og løber op på panden og
innerverer pandehuden op til vertex cranii.

•

N. nasociliaris kommer ind i orbita gennem anulus tendineus communis, og forlader orbita ud for den
mediale øjenkrog under trochlea som n. infratrochlearis, ender i huden over næseroden og tilstødende
dele af palpebrae. Afgiver n. etmoidalis posterior, der gennem foramen ethmoidale posterior forsyner
slimhinden i sinus sphenoidalis og de bageste sibensceller.

•

N. ethmoidalis anterior forsyner de forreste sibensceller. Er også øjeæblets sensoriske nerve, idet har
forbindelse med ganglion ciliare, hvorigennem de parasympatiske og sensitive tråde passerer via n.
ciliaris brevis. Postganglionære sympatiske tråde passerer også igennem ganglion ciliare og fortsætter i
nn. ciliares breves, andre i nn. ciliares longi og går til kar og m. dilatator pupillae.

•

Det nedre øjenlåg innerveres fra n. infraorbitalis fra n. maxillaris fra nervus trigeminus.

•

Tårekirtlen modtager sine sekretoriske tråde fra n. facialis gennem n. petrosa major. Disse afbrydes i
ganglion pterygopalatinum hvor de parasympatiske tråde går til kirtlen gennem n. zygomaticus fra
maxillaris.
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LUGTE- OG SMAGSSANS
•

Lugtesans
•

Perifert lokaliseret til lugteepitelet septalt og lateralt i
den øverste del af cavum nasi.

•

Luftformige, aromatiske stoffer påvirker de bipolære
olfactoriske celler i fila olfactoria.

•

Nerverne løber herfra op gennem lamina cribrosa i os
ethmoidalis til bulbus olfactorius beliggende forrest og
nederst i fossa cranii anterior.

•

Efter synapse i bulbus olfactorius løber det andet
neuron videre bagud i tractus olfactorius på underside
af frontallappen for at gå ind i den rhinencefale
(limbiske) del af hjernen lige over n. opticus.

•

Banerne ender for det meste i uncus i temporallappen, den primære lugtebark.

•

Herfra og amygdale formidles information om lugt videre til andre dele af hjernen.

•

En vigtig vej går fra amydala til hypothalamus, som er med at regulere appetit, madindtag og
fordøjelse.

•

Fibrene går også til nærliggende områder på undersiden af frontallappen, orbitofrontal cortex, hvor
der modtages fibre fra visuelle og somatosensoriske associationsområder, fra områder i insula, som
behandler smag og barkområder med relation til motivation, emotioner og hukommelse.

•

En del fibre krydser over til de modsatte side gennem commissura anterior og forbinder lugtebarken.

Sanseceller
•

Antallet – lidt over 10 mio.

•

Indgår i pseudolagdelt epithel med støtteceller og basalceller.
•

Støttecellerne – at isolere sansecellerne elektrisk fra hinanden.

•

Basalceller – deler sig mitotisk og udvikler sig til receptorceller.

Aktionpotentiale:
•

Et stofs lugt bestemmes hovedsagelig af form af molekylet.

•

Bindingen af lugtmolekyle, odoranten, til receptoren til sansecellernes cilier fører til et receptorpotentiale.

•

Der sker ved aktiveringen af G-proteiner og dannelse af cAMP.

•

Øgning af cAMP fører til åbning af Na-kanaler og dermed depolarisering.

•

Der udløses et aktionspotentiale i det initiale segment af axonet, og ledes videre til bulbus olfactorius i et
såkaldt glomeruli.

•

Der danner axonerne synapser med neuroner, mitralceller (burger glutamat).

•

I bulbus olfactorius findes der også interneuroner, kornceller, der formidler lateral inhibition (burger
GABA eller dopamin).
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•

Når en mitralcelle modtager eksitation fra sanseceller, hæmmes naboerne via kornceller.

•

Fra mitralceller sendes axoner videre gennem tractus olfactorius.

Smagsimpulser
•

Kemoreceptorerne i smagsløg – findes i epithelet på tungen.

•

Smagsløgene – opbygget af 100 langstrakte støtteceller og sanseceller med sansehår.

•

Smagsløgene sidder i små forhøjninger af slimhinden, såkaldte papillae.
•

Papilla vallata – tværgående række bagest i tungen.

•

Papilla foliate – Bagsiden bagtil på tungen

•

Papilla fungiformis – fortil på tungen.

•

Sansehårene fra alle sanseceller i et smagsløg samles mod en lille åbning i epithelet, smagsporen.

•

Smagsstoffer fører til depolarisering af sansecellen.

•

Der frigøres ATP, som udløser aktionspotentialet i de afferente nervefibre.

•

De afferente fibre føres til den øverste del af nucleus solitaries:

•

•

Fra den forreste 2/3 del af tungen føres fibrene via chorda tympani fra n. facialis.

•

Fra den bageste 1/3 af tungen føres fibrene via n. glossopharyngeus.

Fra nucleus solitaries sendes axoner til følgende:
•

Kerner for spytkirtler

•

Den motoriske vaguskerne – styrer mavesækkens sekretion

•

Hypothalamus

•

Thalamus (VPM) og herefter til hjernebarken (området for tungen) i SI

•

Insula i nær eller i samme område som modtager lugteinformation
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