
Látás 
• Adott frekvenciájú elektromágneses sugárzás érzékelése. 

Az rezgés amplitúdója a fényerőnek a frekvenciája a fény 
színének felel meg. 

• 400-700nm hullámhossz között érzékelünk. 

 

A hullámhosszhatárok fajfüggőek. Rovarokban pl. Az UV irányába eltolódnak. 
Egyes fajok a fény polarizáltságát is érzékelik. 



A látás evolúciója 
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A fényérzékelő receptorok minden esetben fényérzékeny pigmentet 
tartalmaznak. 
1. Fényérzékelő sejtek testszerte (pl. földigiliszta).  
2.Szemfolt (pl. csalánozók): sötétség és a fény – fényintenzitás – 

érzékelése. 
3.Gödörszem (pl. kagylók): kezdetleges irányérzékelés. 



A látás evolúciója 
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4. Kehelyszem (pl. örvényférgek, Planária): camera obscura effektus; 
irányérzékelés képessége, kezdetleges alaklátás 



A látás evolúciója 
5.  Hólyagszem (pl. fejlábúak, gerincesek, Éti csiga): A nautilus még nem 

rendelkezik szemlencsével, de a nyolc- és tízkarú polipoknál már a 
lencse is kialakult.. 



Összetett szem 

(a) A légy szeme 
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• A rovarok és rákok látószerve többezer egyszerű ommatidiumnak 
nevezett fényérzékelőből épül fel. 

• A rovarok és rákok látószerve 
többezer egyszerű 
ommatidiumnak nevezett 
fényérzékelőből épül fel. 

• Az összetett szem fő problémája, 
hogy a kis lencsék résként is 
működnek és diffraktálják a fényt 
fókuszálás helyett. 

• Az összetett szem térbeli 
felbontása nagyjából 100‐ad része 
az emberi szem felbontásának. 

• Az időbeli felbontása viszont 
sokkal jobb. A gyors mozgásokat 
hatékonyan érzékeli. 



Egyéb elektromágneses hullámokat ill. 
teret érzékelő receptorok 

(a) Csörgőkígyó 

(b) Fehér delfinek 
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• Infravörös hullámokat 
érzékelő hő-receptorok 
kígyókban 
 
 
 

• A költöző madarak és más 
migráló állatok a Föld 
mágneses terét érzékelve 
tájékozódnak. 



A szem anatómiája 

• A szemgolyót falát három réteg alkotja: 

– Ínhártya (sclera) – elöl szaruhártya (cornea), melynek 
hámja a kötőhártya (conjunctiva) 

– Érhártya (chorioidea) – elöl szivárványhártya (iris) 

– Ideghártya (retina) A retinának két nevezetes pontja 
a vakfolt (papilla nervi optici) és a fovea centralis, 
vagy sárgafolt. 

• Az iris mögött van a lencse, lencsefüggesztő rostok 
(zonula Zinnii) kötik a sugártesthez vagy sugárizomhoz 
(musculus ciliaris) 

• A lencse mögött üvegtest: gél, kollagénből és 
hialuronsavból áll. 



ínhártya 

szaruhártya 

érhártya 

ideghártya 

lencse 

sugártest 

üvegtest 
vakfolt 

sárgafolt 

szivárványhártya 

lencsefüggesztő 
rostok  

szemcsarnok 

pupilla 

A szem anatómiája 



A szem színe 
• A szemszín az irisz elülső rétegének melanintartalmától függ.  

– (A hátsó rétegben a legtöbb ember szeme kb. azonos mennyiségű melanint tartalmaz). 

– Ha sok pigment található itt, a szem barna.  

– Ha kevés, a szivárványhártya szürkés rostjaival és színtelen alapállományával lép 
kölcsönhatásba a fény, és ilyenkor kék színt érzékelünk. (Mint ahogyan az eget is 
kéknek látjuk.) 

– A közepes mennyiségű pigment világosbarnát, szürkét hoz létre. 

– A zöld szemszín létrehozásában szerepet játszhat a xantin nevű sárga pigmentanyag 
is: a kevés melanin miatt visszatükröződő kék és a saját maga által visszavert sárga 
fény révén zöld szem képét kelti bennünk. 

 

 

 

 

– Sokaknál az iris erősen pigmentált hátsó rétege a külső peremen áthajlik az elülső 
rétegbe, így sötét színű gyűrűt láthatunk a világosabb szemszín körül. 

– Az albinizmus nevű öröklődő betegségben a szivárványhártya hátsó rétege sem 
tartalmaz festékanyagot, így azon áttetszenek az érhártya erei, és a szem ijesztő 
vörös, rózsaszín árnyalatúnak tűnik. 
 



Csarnokvíz és könny 
• Csarnokviz: 

– az irisz és a lencse között hátulsó szemcsarnok – a sugártest 
hámja választja ki a csarnokvizet. 

– A csarnokvíz okozza azt a belnyomást, ami az optikai rendszer 
részeit állandó távolságban rögzíti. 

– A csarnokvíz a hátulsó szemcsarnokból az iriszen át az elülső 
szemcsarnokba, onnan a Schlemm csatornán át a vénákba 
vezetődik el. 

• Könny: 
– Magas K+ tartalmú folyadék 

– A corneat nedvesen kell tartani. 

– A könnymirigyek termelik 

– A könnymirigy beidegzése paraszimpatikus (n. V.), mechanikai, 
kémiai behatások, vagy emociók fokozhatják a termelődést. 



Optikai rendszer 
• A tárgyakat úgy látjuk, hogy a felületükről visszaverődő 

fény egy része a pupillán keresztül eléri a retinát.  
– Mivel a pupilla nyílása viszonylag nagy (pláne gyenge fényviszonyok 

között), a tárgyak minden pontjáról több, különböző irányú 
fénysugár éri el a pupillát.  

• Az optikai rendszer a külvilág fordított állású 
kicsinyített valós képét vetíti pontosan a retinára. 

 

 



Optikai rendszer 
• Éles kép akkor keletkezik, ha ezek a fénysugarak 

egyetlen pontba szedődnek össze – méghozzá pontosan a 
retinán.  

• Ehhez a szem esetében is – akárcsak a 
fényképezőgépeknél - gyűjtőlencsékre van szükség.  

• cornea – csarnokvíz – lencse – üvegtest 

• A fény a közegek határán megtörik, főleg a 
levegő/cornea határán és a lencse két oldalán.  

• Ezek görbületükből következően gyűjtőlencseként is 
viselkednek. 

• A görbület és törésmutató alapján a szem nyugalomban 
kb. 60 dioptria fénytörésű. 

 



• Fókuszálás során a pont képe a sárgafolt központi 
részére – a látógödörre  - esik. 

• 6 méternél közelebbi tárgyak fókuszálásakor: 
1. A szemmozgató – harántcsíkolt - izmok a két szem 

konvergenciáját idézik elő. két szemgolyó ellentétes irányba 
mozdul el 

2. Sugártest megfeszül, a lencsefüggesztő rostok ellazulnak, a 
szemlencse domborúbbá válik. 

3. A pupilla szűkül (mélységélesség)  

• Accomodációs triász.  
• Ingere:  

• a két retinára vetülő kép fokozatos eltérése egymástól 

• a kép életlenné válása 

• A látás közelpontja: Az a legközelebbi pont, amit még 
képesek vagyunk fókuszálni. 
– Kb. 10cm (gyermekkorban kb. 7cm, 60 évesen 100cm...) 

Akkomodáció 



A szemlencse akkomodációja 
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Az optikai rendszer betegségei 
• Cataracta (szürkehályog): 

– a lencse átlátszóságának csökkenése. Nincs vérellátása, csak 
diffúzió. Érzékeny az O2 többletre és hiányra is. 

• Glaucoma (zöldhályog): 
– a szem belnyomásának növekedése, mely károsíthatja a retinát. 

A csarnokvizet a sugártest (corpus ciliare) termeli, és a 
Schlemm csatornán keresztül a vénás rendszerbe szívódik fel. 

• Myopia (rövidlátás) és Hypermetropia (távollátás): 
– Első esetben a szem megnyúlt, második esetben a szem túl rövid, 

vagy a szemlencse törőképessége kicsi. 

• Asztigmatizmus: 
– esetén a cornea nem szabályos gömbfelület. 

• Presbyopia (időskori távollátás): 
– a szemlencse alkalmazkodóképessége a közelre nézéskor nem 

megfelelő. 



Az emberi szem fénytörési hibái 
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A retina 
• A retina a központi idegrendszer része. 

• A fotoreceptorok mellett számos neuronféleség. 
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A pigmentréteg szerepe 

• A retina alját képező pigmentréteg meggátolja a 
fényvisszaverődést, és a más irányból (kívülről) érkező 
fényt is elnyeli.  

• Így a szem valódi sötétkamraként funkcionál.  

• A fény a retina alját képező pigmentréteg miatt 
kizárólag a pupillán keresztül juthat a receptorsejtekhez.  

• A pigmentsejtek végzik a fotopigment regenerációját is. 



A retina rétegei 



A retina vérellátása 

1. A sugártest artériák (arteriae ciliares) a látóidegtől 
távolabb lépnek be a szembe, majd sűrűn szerteágazva az 
érhártyát (coroidea) képezik.  
– Ez a rendszer látja el oxigénnel és tápanyagokkal a retina 

fotoreceptorokat tartalmazó belső rétegeit.  

2. A látóideg közepén belépő, majd négy nagyobb ágra oszló 
arteria centralis retinae az erek az üvegtest és a retina 
legfelső rétege között futnak. 

 
– Ez főleg a retina belső rétegeit táplálja.  

– Az erek a sárgafolt környékét elkerülik 
– a tökéletes leképezés miatt -, oda csak 
diffúzióval jut tápanyag.  

– Körülötte viszont rendkívül sűrű 
kapillárishálózat jön létre. 

 



A retina nevezetes pontjai 
• A vakfoltnál lépnek ki a szemből ganglionsejtek axonjai, 

melyek a látóideget képezik. A retina ezen pontján 
nincsenek receptorsejtek. 

• A sárgafolt az éleslátás helye. Középső részén, a 
látógödörben a fény közvetlenül a csapokra vetül, mivel a 
retina belsőbb rétegei „félrehúzódnak”. 

látógödör 



Receptorsejtek felépítése 
• Külső szegmentum: látópigmenttel, pigmenthám felé 

• Cilium: egy kis befűződés  

• Belső szegmentum a sejtmaggal és egyéb sejtalkotókkal 
és a szinaptikus végződéssel. 
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Fototranszdukció 1. 
• A receptorsejtekben található fotopigment a fény 

hatására térszerkezetváltozást szenved és aktiválódik. 
– A fotopigment a 7-TM család tagja 

– Nem-fehérje része a retinál, az A-vitamin (retinol) oxidációs 
terméke. 

– Fény hatására a cisz-retinál transz-retinállá alakul, amit a fehérje 
konformációváltozása követ.  

Retinál: cisz izomer 

Fény Enzimek 

Retinál: transz izomer 



A rodopszin 



Fototranszdukció 2. 
• Az opszin aktiválja a hozzá kapcsolódó G-fehérjét a 

transzducint    
– A transzducin leválik az fehérjéről és aktiválja a cGMP 

foszfodiészterázt.  

• A receptorsejt cGMP szintje csökken. 

Foszfodiészteráz 
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korong 
membrán 

fény 



Fototranszdukció 3. 
• Mivel a cGMP tartja nyitva azokat a Na+ és Ca2+ csatornákat, amik 

a sötétben a receptorsejtet enyhe depolarizált állapotban tartják. 

• A cGMP szint csökkenése  hiperpolarizációt okoz. 
– A hiperpolarizáció csökkenti a transzmitterleadást. 

• A transz-retinál is leválik a fehérjéről és a szomszédos 
pigmentsejtben alakul vissza cisz állapotúvá. 

Sötétáram 
csatorna 

sötét fény 

Hiper- 
polarizáció 

idő 

0 

40 

70 

M
e
m

b
rá

n
 

p
o

te
n

c
iá

l 
(m

V
) 



Fotoreceptorok 
pálcikák csapok 

egyetlen fotont is érzékelnek magasabb ingerküszöb 

közepes fénynél már telítődnek 
normál nappali fényben nem 
telítődnek 

perifériásan helyezkednek el centrálisan helyezkednek el 

pigment a membránból lefűződött 
korongokban. 

pigment a membrán 
befűződéseiben 

pigmentjük a rodopszin: 
opszinfehérje + retinál 

három féle pigment: csak a 
fehérjerész különbözik 

egy ganglionsejthez több pálcika 
csatlakozik  
(kis térbeli felbontóképesség) 

egy csap egy ganglionsejttel áll 
kapcsolatban 

a fotonokat integrálni képesek (kis 
időbeli felbontóképesség) 

Jó időbeli és térbeli 
felbontóképesség 

scotópiás látásban szerepelnek 
(szürkületi látás) 

photopiás látásban, azaz a színes 
nappali látásban szerepelnek 



Csap – pálcika összehasonlítás 

• 1. Elhelyezkedés: 
– Pálcika: perifériásan helyezkednek el 

– Csap: centrálisan helyezkednek el 



Csap – pálcika összehasonlítás 
• 2. Érzékenység: 

– Pálcika: egyetlen fotont is érzékelnek, ám közepes fénynél már 
telítődnek*, scotópiás látásban szerepelnek (szürkületi látás) 

– Csap: magasabb ingerküszöb, normál nappali fényben nem 
telítődnek, photopiás  azaz nappali látásban szerepelnek 

A csapok 

aktívak 

A pálcikák 

aktívak 

éjszakai 

„vakfolt” 

*: A fotopigment regenerációja nem tud 
lépést tartani a lebomlással (viszonylag 
lassú folyamat). A kevesebb fotopigment 
kisebb érzékenységet jelent.  

 



Sötétadaptáció 
• Ha egy világos szobában hirtelen lekapcsolják a lámpát, egy ideig 

semmit sem látunk, pár perc alatt azonban a szemünk adaptálódik a 
gyengébb fényviszonyokhoz . 

• Az adaptációt az alábbi folyamatok teszik lehetővé:  

1. A pupilla kitágulása: gyors folyamat, de nagy 
fényerőcsökkenésnél nem elégséges.  

2. A fotopigment reszintézise: A sötétben kb. 10 perc alatt 
helyreáll az egyensúly a transzdukció és a regeneráció 
között, és a csapok érzékenysége  eléri a maximumot.  

3. A szkotópiás látás: a nappali fényben teljesen telítődött 
pálcikák fotopigment-tartalma viszont tovább nő, és 
fokozatosan átveszik a feladatot. 

– Gyenge fényben a pálcikák a velük elektromos szinapszisokkal érintkező 
csapoknak adják át az információt.  

– Szinte teljes sötétségben a saját bipoláris sejtjükön és amakrín sejteken 
keresztül aktiválják a ganglionsejteket. 

 



Sötétadaptáció 



Csap – pálcika összehasonlítás 
• 3. Működés: 

– Pálcika: egy ganglionsejthez több pálcika csatlakozik (kis térbeli 
felbontóképesség), a fotonokat integrálni képesek (kis időbeli 
felbontóképesség) 

– Csap: egy csap egy ganglionsejttel áll kapcsolatban, Jó időbeli és 
térbeli felbontóképesség 
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Fényesség 
• A fotopigment fényelnyelésének mértéke határozza meg 

a fényerősség ill. fényesség szubjektív érzetét. 
– Fényerősség: A fényforrás által a tér adott irányába kibocsátott 

fényenergia (sugárzási energia, de a szem érzékenységével 
súlyozva). 

– Fényesség: A tárgy egységnyi felületéről a tér adott irányába 
visszavert fényenergia (sugárzási energia, de a szem 
érzékenységével súlyozva). 

• A fényelnyelés mértéke 
frekvenciafüggő 
– A fotopigment fehérje része 

határozza meg a fényelnyelés 
frekvencia-függését. 



Csap – pálcika összehasonlítás 
• 4. Fotopigment: 

– Pálcika: egy féle pigment, a rodopszin: opszinfehérje + retinál; 
színeket nem különböztetnek meg. 

– Csap: három féle pigment: mindegyikben retinál van csak a 
fehérjerész különbözik. 

• Három féle csap: 
– Zöld (M-cones, M:medium): 

pigmentje 531nm-es 
frekvenciára a legérzékenyebb.  

– Vörös (L-cones, „long”): 558nm  

– Kék: (S-cones, „short”) 420nm 

 



Csapok sűrűsége a sárgafoltban 



Színlátás 
• A színeket az agyunk a három receptortípus felől érkező 

információk összevetésével érzékeli. 
– Zöld: a 531nm frekvenciájú monokromatikus fényt zöldnek 

érzékeljük. 

– Vörös: a hosszabb hullámhosszú, sárga-vörös színekre a 
legérzékenyebbek 

• A két pigment 90%-ban azonos és mind a kettő génje az X kromoszómán van. 

– Kék:a rövidebb hullámhosszú, lila – türkíz színeket érzékelik 
leginkább.  

• A pigment génje a 7. kromoszómán. (A rodopsziné a 3.-on) 

 
• A szín a látható tartományba eső elektromágneses hullámok által 

kiváltott érzet, amely a hullámok spektrális eloszlásán (fizikai 
tulajdonságain) kívül döntő mértékben függ a szem és az agy 
működésétől, sőt, pszichológiai jelenségektől is.  



Színkeverés 

• Az emberi szem nem képes különbséget tenni az 
egymástól távoli színek kombinációjaként előálló és 
monokromatikus színek között.  
– Pl vörös(620nm)+zöld(540nm) fény    

 ugyanazt az érzetet kelti, mint     
 a monokróm sárga fény(580nm).  

 

 

 

• A fény színét az összetevők színe szabja meg, azok 
fizikai (spektrális) összetételétől teljesen függetlenül.  
– A kikevert sárga szín nem függ attól, hogy a vörös és zöld 

komponensek monokromatikusak-e, vagy már maguk is 
keverékszínek. 



Trikromatikus elmélet 
• A legtöbb szín három alapszín segítségével kikeverhető. 

• A trikromatikus elmélet alapvető színhármasának a legtöbb 
tanulmány a vörös–zöld–kék színhármast választja, mert ezek 
segítségével lehet a legtöbb színt kikeverni. 

• A színkeverési kísérletek eredményeit standardizált színdiagramok 
foglalják össze. 

 

 

 

 

 

 

 

• Egyes színek (barna) még ezen a diagramon sem szerepelnek, mivel ezek a 
színek önmagukban nem léteznek. A “barna” például egy olyan sárgásvörös 
keverékszín, amelyet csak bizonyos háttér előtt érzünk barnának. 



Színtévesztés 

Akik szeméből hiányzik a vörös (b), 
illetve a zöld (c) festékanyag, azok 
bizonyos intenzitásértéknél a tiszta 
vörös és a tiszta zöld fényt is azonosnak 
látták a sárgával.  

Az ún. vörös anomáliás trikromaták (d) a 
normális színlátásúaknál több vörös, a 
zöld anomáliás trikromaták több zöldet 
használtak.  



• A figura és a háttér is pontokból áll.  
- A pontokra bontottsággal a kontúrokat küszöbölik ki. 

- A pontok átlagos mérete, átlagos telítettsége és átlagos 
világossága a figura és a háttér esetében megegyezik, ezért 
sem a világosság-kontraszt, sem a mintázat érzékelése nem 
segít a felismerésben.  

- Ezért azok, akik a figura színét a háttér színétől nem tudják 
megkülönböztetni, a beágyazott formát nem ismerik fel. 

Ishihara táblák 



Ishihara táblák 



típus 
gyakoriság (%) 

férfi nő 

Anomáliás 
trikromácia 

-6.3 -0.37 

Protanomália          
(L-csap defectus) 

1.3 0.02 

Deuteranomália    
(M-csap defectus) 

5 0.35 

Tritanomália                
(S-csap defectus) 

0.0001 0.0001 

Dikromácia -2.4 -0.03 

Protanópia            
(L-csap hiány) 

1.3 0.02 

Deuteranópia              
(M-csap hiány) 

1.2 0.01 

Tritanópia                   
(S-csap hiány) 

0.001 0.003 

Pálcika 
monokromácia   
(nincs csap) 

0.00001 0.00001 

Így látja egy… 

árnyalat 

szín Protan Deutan Tritan 

        fekete 

        narancs 

        égszínkék 

        zöldeskék 

        sárga 

        kék 

        vörös 

        lila 

        sárgászöld 

Színtévesztés 



A ganglionsejtek receptív mezője 
• Nem homogén, hanem egy centrális és egy perifériás 
részre osztható.  

• A centrális részen a receptorok 
egy lépésben, bipoláris sejteken 
keresztül érik el a ganglion-
sejtet (közvetlen útvonal). 
– Ha a fotoreceptor a bipoláris sejtet 

gátolja (vagyis a fény serkenti!), 
ONcenter ganglionsejttel állunk 
szemben.  

– Az OFF center ganglionsejt 
receptív mezőjének centrális részét 
képező receptorok a bipoláris 
sejtjeiket serkentik (vagyis a fény 
gátol). 



A ganglionsejtek receptív mezője 

• A perifériához tartozó receptorsejtek horizontális 
sejtek közbeiktatásával (indirekt úton) érik el a bipoláris 
sejteket.  

– Az ON center ganglionsejteket a receptív mező perifériájára vetülő 
fény gátolja, az OFF center típusúakat serkenti.  

– Ezt a jelenséget széli gátlásnak nevezik. 

• Akciós potenciál képzésére az egész retinában egyedül a 
ganglionsejtek képesek. 

• Az ON és OFF ganglionsejtek receptív mezői egymástól 
függetlenül lefedik a teljes látóteret.  

– Gyakran ugyanis épp a sötét hordozza a valódi információt.   

– Emellett a gyors mozgások detektálásában van bizonyított 
szerepe. 



Ganglionsejtek 
• A ganglionsejtek a helyi kontrasztokra reagálnak és főleg a 
megvilágítás kezdetét és végét jelzik az agynak. 

• Tehát a fényváltozásokat – a megvilágításban észlelt tér- 
és időbeli különbségeket – regisztrálja. 

ON ganglionsejt OFF ganglionsejt Inger 

  Inger     Inger   



Hermann-rács 

Az az ON-ganglionsejt, amelynek 
receptív mezeje a csíkokra esik, erős 
ingerületbe jön, mert a sötét háttér 
miatt gátlás nem alakul ki.  
A kereszteződésben viszont a gátló 
környezet több fényt kap, az így gátolt 
neuron aktivitása csökken.  
Az agy tehát azt az információt kapja, 
hogy a kereszteződések sötétebbek, 
mint a csíkok.  



A kontraszt szerepe 
• Az agy képtelen a nagy, homogén fényerejű felületek 
észlelésére. A tárgyak széleit érzékeli.  



A világosság-konstancia jelensége 

• Egy fekete és egy fehér papír a 
nagyfényes udvaron és a félhomályos 
szobában ugyanolyan fehérnek és 
feketének tűnik, annak ellenére, hogy 
a világos udvaron a fekete felületről 
több fény jut a szemünkbe, mint a 
sötét szobában a fehérről.  

• A szem –illetve a ganglionsejtek - valójában nem az abszolút 
fényességre, hanem a fényesség-különbségekre (azaz kontrasztokra) 
érzékenyek.  

• Az abszolút fényességhez, mint láttuk, adaptálódnak a receptorok. 

• A látórendszerben az érzékelt világosság attól függ, hogy 
a tárgy a beeső fény mekkora hányadát veri vissza.  

• A fehér esetében ez minden megvilágítási helyzetben 90%, a fekete 
esetében kb. 10%.  



Szín-konstancia 
• Ugyanez a jelenség a fény frekvenciaösszetételével kapcsolatban is 

fennáll:  

• A szem a környezet színösszetételéhez is adaptálódik, és megintcsak 
nem az abszolút árnyalatokat, hanem az eltéréseket - 
színkontrasztokat - detektálja.  

• A fehér papír példájánál maradva: A wolfram izzó vagy a neoncső által 
kibocsátott fény spektrális összetétele erősen eltér a napfényétől, a 
fehér papírt azonban továbbra is fehérnek látjuk. 



A szem letapogató mozgásai 
• A tárgy kontúrjai is csak akkor láthatók, ha a kép 

elmozdul a retinán az egyik sejt receptív mezejéből a 
szomszédos receptív mezőbe.  

• Hogy ne csak a mozgó tárgyakat 
lássuk, a szem állandó, 
akaratlan mozgásban van.  

– Kísérlet: ha optikai módszerekkel 
stabilizálják a retinára eső kép helyét, 
a látott kép gyorsan és teljesen 
eltűnik. 



Vízus 
• Azt a legkisebb látószöget, amelynél két különálló pontot 

még meg tudunk különböztetni egymástól, 
látószöghatárnak nevezzük. 
- Az egészséges szem látószöghatára kb. 1 szögperc  

- ez 5m-ről kb. 1,5mm-t jelent. 

• A szem felbontóképessége, vagy látásélessége (vízus) a 
tényleges és az egészséges látószöghatár aránya.  
- 1’-es látószöghatár esetén a szem vízusa 1 (100%), a 2’-esé 0,5 

(50%), stb.  

- A látásélesség a sárgafoltban a legnagyobb (100%), a retina szélei 
felé csökken. 



Vízus 
• A maximális látásélességet a retina receptorainak 

sűrűsége határozza meg. 

• A látógödörben a csapok méhsejtekhez hasonlóan 
helyezkednek el, egymástól való távolságuk átlagosan 2µm.  

 

 

 

 

 

• Két pontot akkor vagyunk képesek megkülönböztetni, ha a 
retinán a két pont képe legalább egy „csapnyira” 
helyezkedik el (12/13. ábra).  
- A retina perifériális részén a pálcikák sűrűsége hasonlóan nagy, de a 

ganglionsejtek egyszerre számos pálcikával vannak összeköttetésben 
(konvergencia), ezért a látásélesség alacsony. 



A képi információ feldolgozása 

• A retina fejlődéstanilag és működési szempontból is az 
agy része. 

• Az információ komoly előfeldolgozáson esik át, mielőtt a 
szemből kilépne.  
– Szűrés, adattömörítés 

– A részinformációk külön „információ-csatornákba” kerülnek, a 
feldolgozás végig egymástól függetlenül, parallel módon zajlik. 

1. ON és OFF ganglionsejtek rendszere 

2. A színek, formák, mozgások független feldolgozása 

 



A szem embriogenezise 



Ganglionsejt-típusok 
• Parasol (P) sejek 

– A nagy méretű sejt, kiterjedt receptív mező 

– Központi és perifériás része pálcikákat, piros és zöld csapokat 
tartalmaz 

– Színeket nem különböztetnek meg, viszont kontrasztokra és 
tranziens ingerekre erősebben reagálnak.  

– Főleg a mozgásérzékelésben és a szkotópiás látásban, nagyobb 
kontúrok érzékelésében játszanak szerepet.  



Ganglionsejt-típusok 
• Midget (M) sejtek 

– sejtmérete és receptív mezőjének mérete egyaránt kisebb 

– A látógödörben olyan kicsi a receptív mező, hogy centrális részét 
egyetlen bipoláris sejten keresztül kapcsolódó, egyetlen csap képezi. 

– négy félék lehetnek, attól függően, hogy receptív mezőjük centrális 
része milyen típusú (piros v. zöld) csapokat tartalmaz és azokkal 
gátló vagy serkető kapcsolatban van-e 

– A színekre érzékenyek, a forma- és színlátásban, a finom 
részletek, textúrák felismerésében szerepelnek.  



Ganglionsejt-típusok 
• A kék csapok ganglionsejtjei 

– Homogén receptív mező 

– Két típusuk van: az egyiket kék csapok serkentik a zöldek és pirosak 
gátolják (kék-ON), a másik fordítva (kék-OFF) működik. 

+S 

-(L+M) 
-S 

+(L+M) 



Chiasma opticum 
• A szemből kilépő látóidegrostok a 

látóidegkereszteződésben (chiasma opticum) részben az 
ellenoldalra kerülnek. 

látótér 

látóideg- 

kereszteződés 

látóideg látópálya 

talamusz 

CGL 

primer látókéreg 

temporális 

retinafél 

nazális 

retinafél 

– A nasalis retinafélből 
(temporális látótér) az 
ellenoldali, a temporális 
retinafélből (nasalis látótér) 
az azonos oldali CGL be jut 
az ingerület. 

– Mivel kizárólag a temporális 
látótérből érkező rostok 
kereszteződnek, ezért a 
jobb oldali látótérből -jobb 
szem temporális, bal szem 
nazális retina - érkező 
ingerület a bal agyféltekébe 
kerül és viszont. 



CGL 
• A ganglionsejtek axonjai a talamusz külső térdestestébe 

(corpus geniculatum laterale, CGL) vetülnek, innen az 
információ egyenesen az nyakszinti lebenyben található 
elsődleges látókéregbe jut  

• A részinformációk (kontraszt, mozgás, szín) a CGL 
különböző rétegeibe kerülnek.  

• Minimális konvergencia, 1-1 megfelelés ganglion sejtek és 
CGL sejtek között. 

jobb szem 

jobb szem 

jobb szem 

bal szem 

bal szem 

bal szem 

– CGL-ben 2 magno- (1-2), és 
4 parvocelluláris (3-6) réteg van  

– az M (kontur)-, és P(szín)-sejtek 
rostjai ennek megfelelően 
szétválnak. 

– A két retina rostjai külön rétegbe 
vetülnek – kontralaterális 1, 4 és 6, 
ipszilaterális 2, 3 és 5 



A látókéreg 

• A látókéreg az occipitális lebenyben 
– V1 a primer (Brodmann 17) 

– V2-V5 (Brodmann 18, 19) a nem primer látókéreg. 

 

– neuronjai több, meghatározott 
helyzetű ganglionsejttől kapnak 
információt 

– Maximális aktiváció, ha ezek egy 
időben aktiválódnak. 

1. egyszerű (simple) sejtek: 
vonaldetektorok 

2. komplex sejtek: geometriai formákra 
érzékenyek 



– Mindezek szabályos elrendeződésben, un. orientációs kolumnákban 
helyezkednek a primer látókéregben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Az elsődleges feldolgozást követően a független csatornákon 
érkező információ különböző, nem primer látókéreg-areákra vetül.  

A látókéreg 

– a jobb és bal szem egymás 
szomszédságában. 

– A hyperkolumnákban a két szem 
látóterének egy részlete minden 
orientációja képviselve van. 
Funkcionális egység. 

– Vannak olyan neuronok is, amik nem a 
statikus vonalakra, hanem a vonal 
adott irányú elmozdulására reagálnak, 
ezeket mozgásdetektoroknak 
nevezzük.  



A látókéreg egyszerű sejtjei 



A látókéreg komplex sejtjei 



Színlátás kérgi sejtjei 
• Kétszeresen opponáló koncentrikus sejtek  

– Egyesek receptív mezőjének közepét a vörös gátolja a zöld 
serkenti, perifériáját a vörös serkenti és a zöld gátolja. Mások 
fordítva.  

– És vannak olyanok amelyek receptív mezőjének közepét a kék 
serkenti, a vörös + zöld (= sárga) gátolja a perifériát pedig a 
sárga serkenti és a kék gátolja. És ennek fordítottja. 

 

 

 

 

 

• A színlátásra egyaránt érvényes a Young-Helmholtz féle 
trikromatikus és a Hering féle színoppozíciós teória. 

+G/-R 

+G/-R 

+R/-G 

+R/-G 



Térfrekvencia-csatornák 
• A térfrekvencia: sötét és világos felületek (ált. csíkok) 

váltakozásának egységnyi látószögre eső gyakorisága.  
– A látókéregben a felfogott kép eltérő mintázatú részleteinek 

feldolgozását más-más neuronok végzik. 

– Egyes sejtek a nagy motívumokra, mások az apró részletekre 
érzékenyek (az érzékenység nyilván a receptív mezők méretével 
függ össze). 

– Ezeket neuronköröket térfrekvencia csatornáknak nevezzük.  

• A látórendszerünk térfrekvencia-érzékenysége optimum-
görbével jellemezhető. Az optimálisnál nagyobb vagy 
kisebb frekvenciák érzékeléséhez nagyobb kontraszt kell.  



Térfrekvencia-csatornák 



Szemmozgató izmok 
• Külső szemizmok: m. rectus (egyenes, 4db), m. obliquus 
(ferde 2db)  

• m. ciliaris: a lencse izma 

• m. sphincter és dilataror pupillae: a pupilla izmai 

2 = felső egyenes (III.) 

3 = alsó egyenes (III.) 

4 = középső egyenes (III.) 

5 = oldalsó egyenes (IV.) 

6 =felső ferde (VI.) 

8 = alsó ferde (III.) 

 

9 = szemhéjemelő izom (III.)  

12 = n. opticus (II.) 



A látókéreg egyéb vetületei 

1. Szuprakiazmatikus magba: napi ritmusok környezethez 
való hangolása – Zeitgeber funkció 

2. Középagy tegmentumába: pupilla fényreakciói 
– Fényreflex: erős fény a pupillát szűkíti 

• retina, n. opticus (II.)  Középagy (átkapcsolódás)   nucl. 

Edinger-Wesphal paraszimpatikus preaganglionáris rostok 

(III.)  ggl Ciliare: posztganglionáris rostok      m. 

sphincter pupillae 

3. Colliculus superiorba: optokinetikus reflex (OKR) 
– A fixált tárgy képének elmozdulása a retinán „hibajelet” okoz, 

ezt hozzák helyre a szemmozgató izmok. 

• Retina  Colliculus superior (CS)  Szemmozgató idegek 

magjai  Szemmozgató izmok 

 



Fixálás, szakkád, nisztagmus 
• Vestibuloocularis reflex, VOR 

– A fej forgása közben a szem képes egy pontot fixálni. 

• Labirintus, n. vestibularis (VIII.)  

• Nucl. vestibularis superior  

• Szemmozgató idegek magvai (III és VI)  

• Szemmozgató izmok 

– Gyors, megtanulásához a kisagy is kell. 

• Szakkád (ugrás):  
– A VORt hosszú vesztibuláris ingerlés esetén    

 gyors korrigáló szemmozgás, un. szakkád követi.  

– A kettő váltakozása a nystagmus. 

– Egy tárgy képe a szakkadikus szemmozgás révén kerül a perifériás 
látótérből a foveába.  

– Az ugrás alatt információ-felvétel nincs.  
• Pl olvasás során a sor követése akaratlagos, a sorváltás szakkadikus szemmozgás. 



A térlátás 1. 
• A sztereoszkópos látás feltétele az előretekintő szempár. 

– A retinánk és így a rajta keletkező valódi kép is kétdimenziós 
felület. 

– A térlátás elsősorban a két szemből érkező – némileg eltérő – kép 
agyi elemzésén alapul: Binokuláris eltérés 

 

 
 

 

 

 

 

 

– Az agy a szemlencse akkomodációjából, és a két szem látótengelye által bezárt szög 
nagyságából is következtethet a tárgy távolságára, ezek szerepe azonban kesebb.)  

• A binokuláris eltérés segítségével a tér érzékelése már a 
tárgy felismerése előtt megtörténik. 

 



Sztereogram 
• Az autosztereogrammokon ismétlődő minták vannak. 

• Ha a szemünk fókusztávolságát változtatjuk (a kép elé, vagy mögé 
fixálunk) a két szemben kialakuló két retinális kép közti eltérés is 
változik.  

• Autosztereogrammok az agynak az a csodálatos képességét 
használják ki, hogy a megfelelő fókusztávolság keresése során, a 
számtalan lehetséges pontpárosítás közül képes megtalálni azt az 
egyet, ami értelmes, térbeli képpé áll össze. 



A térlátás egyéb tényezői 
• Térérzékelés egyetlen szemmel is lehetséges, ez 

viszont a percepció keretein belül történik.  

• Az agy a tanulással megszerzett tapasztalatait 
használja: 
– a tárgy képe a retinán távolságával fordítottan arányos 

– A távolabbi tárgy képe magasabban van.  

– A közeli tárgyak takarják a távoliakat. 

– a fény többnyire felülről jön, (fényesség, árnyékok) 

– a levegő fényszórása miatt a távoli tárgyak szürkébbek 

– a távolodó párhuzamosok összetartanak, a kör oválissá válik 



A térlátás egyéb tényezői 
– Szín: Mivel az optikai rendszer törésmutatója a fény 

hullámhosszától is függ, ezért azonos távolságra lévő eltérő színű 
pontok közül szintén csak a fixált pont képe lesz éles 

– Mozgás-parallaxis: Ha a tárgyak elmozdulnak hozzánk képest, 
akkor a közeli tárgyak képének helye gyorsabban változik a 
retinán, mint a távoliaké . 

 



Tér-illúziók 1. 
• A vizuális percepció legalapvetőbb szabálya, hogy ezt a képet, akár a 

legminimálisabb információk alapján, térbelinek interpretálja. 

 

 

 

 

 
– A függőleges vonalat agyunk kétféleképpen értelmezheti: vagy valóban függőleges 

„tárgyként”, vagy olyan „tárgyként”, ami tőlünk távolodó irányban fekszik előttünk. 

– Utóbbi esetben – mint azt agyunk megtanulta – a tárgy retinára vetülő képe 
rövidebb az eredeti méreténél. Így hát működésbe lép a méretkonstancia és a 
tárgyat hosszabbnak érzékeljük.    

• Ponzo és a Müller-Lyer és Zöllner illúzió 



Tér-illúziók 2. 

• Az Ames szoba  

• A szoba nem négyzet, hanem trapéz 
alakú. 

• Hiába tudunk a trükkről, a szobát 
továbbra is négyzetnek látjuk, és a 
tárgyak / emberek méretét látjuk 
változni benn 



Tér-illúziók 3. 
• Lehetetlen tárgyak  
• Látórendszerünk azon “igyekezete”, hogy minden ábrát térbelinek 

lásson, néha paradoxonhoz vezet. A rajz lehetetlensége csak akkor 
válik feltűnővé, amikor elemezni kezdjük, milyen tárgyat is ábrázol. 

Ascending and Descending 
M.C.Escher 1960.  



• A receptorok „digitálisan” működnek. 

• A „mintavételi idő” alatt detektált fotonok 
energiája összeadódik.   

• Az integrációs idő a pálcikák esetében 100ms a 
csapok esetében 10-15ms. 
– A hosszabb integrációs idő teszi a pálcikákat 

alkalmassá a gyenge fényviszonyok közötti 
fényérzékelésre. 

• Rövid (kritikus hossz alatti) ingerek esetében az 
észlelt intenzitás az inger időtartamától is függ 
(Bloch-törvény).  

• Ez az idői szummáció jelensége.  

Temporális felbontóképesség 1 



• Az integrációs idő következménye az is, hogy a 
fényfelvillanásokat adott frekvencia felett már 
folyamatos fénynek érzékelünk. A kritikus fúziós 
frekvencia  függ  fény erejétől, retinális 
helyzetétől (színétől, kontraszttól, mérettől stb). 

Temporális felbontóképesség 2. 



• Fizikai értelemben a mozgás a tárgy térbeli 
helyzetének megváltozása az idő függvényében. 
– Valódi mozgás esetében a tárgy térbeli helyzete – és 

retinális képének helyzete - folyamatosan változik.  

– A „digitális” működés miatt azonban mozgásnak 
érzékeljük  azt is, ha egy mozdulatlan tárgy képének 
retinális helyzete hirtelen megváltozik – ez az un. 
látszólagos mozgás.  

Mozgásérzékelés 



• A ganglionsejtek „szemszögéből” nézve a mozgás a 
receptív mező megvilágításának megváltozása. 

 

 

 

 

 

 

 

• A mozgási percepció magasabbrendű kérgi területeken 
alakul ki. 

• A kritikus fúziós frekvencia és a látszólagos mozgás 
jelenségét használják ki a mozgófilmek is. 

• Az elsődleges kéreg 
mozgásdetektorai több 
gangionsejttel állnak 
kapcsolatban, de még mindig 
csak a látótér kis részéről 
kapnak információt. 

Mozgásérzékelés 



Bizonytalan mozgásérzékelés 



Bizonytalan mozgásérzékelés 



Bizonytalan mozgásérzékelés 



• Két fényforrás felvillanása a köztük lévő 
látencia bizonyos határai között egy 
fénypont mozgának tűnik. (Fí-jelenség).  

• Ennél rövidebb látencia esetén a két 
fénypontot egy időben látjuk felvillanni.  
– Két-felvillanás küszöb: mekkora késleltetésnél 

nem észleljük már a két fényfelvillanás kezdete 
közötti különbséget? (Dizaingerlő) 

• Nagyobb látenciaértékek mellett pedig két 
külön fénypontot érzékelünk. 

 

Látszólagos mozgás 



• Vízesés-utóhatás, Spirális utóhatás stb.  

• Feltételezett mechanizmus:  
– a látórendszer mozgásdetektorainak kifáradása. Az adott irányra 

érzékeny mozgásdetektor „elfárad”, míg a másik működik. 

– A mozgási utóhatás interokuláris transzfere: egyik szemmel 
nézzük a mozgást, az utóhatást a másik szemünkkel is látjuk. 

– A mozgási utóhatás nem retinális hanem agykérgi eredetű. 

Utóhatások 



Mozgásérzékelés 
• A tárgyak mozgása szerepet játszik a térérzékelésben 

(mozgási paralaxis), segít a tárgyak felismerésében, az 
előtér és a háttér megkülönböztetésében.  
– A figyelem azonnal ráterelődik látótérben feltűnő mozgó tárgyra, 

hiszen a mozgás érzékelése elengedhetetlen az életben 
maradáshoz. 


