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• A szem felépítése

• Optikai leképezés

• Látáshibák

• Fotoreceptor sejtek

• Fotokémiai folyamatok a szemben

• Színlátás



Érzékszervi receptorok



Az elektromágneses spektrum



A szem felépítése
zonularostok



Optikai leképezés



Nevezetes sugármenetek



Törőfelszínek a szemben

Össztörőerő = 64 Dpt

A redukált szem
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Fénytörés a szemben

szaruhártya
lencse

csarnokvíz
üvegtest



Tökéletes látás (emmetropia)

Akkomodáció: alkalmazkodás egy rögzített távolsághoz

Ha változik a tárgy távolsága a
szemtől, akkor a szemlencse a
körülötte elhelyezkedő sugárizom
segítségével képes változtatni a
görbületét, hogy a retinára éles kép
kerüljön. A törőerő nagyobb (vagy
kisebb) lesz, illetve a fókusztávolság
csökken (vagy nő).
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Akkomodáció és időskori rövidlátás (presbiopia)

presbiopia



Távollátás (hyper[metr]opia) Rövidlátás (myopia)



Astigmatismus

torzult szaruhártya

2 fókuszpont

javítás cilinderes lencsével



színlátási hibák (dyschromasia)

színtévesztés színvakság



Felbontóképesség
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Fotoreceptorok



Pálcikák Csapok
Kis fényintenzitás észlelésének
képessége (1-2 foton)

Kisebb érzékenység egy nagyobb
intenzitás-tartományban

Közepes fényintenzitásnál
telíthető

Nehezebben telítődik

Perifériás elhelyezkedés Fovea centralis (sárgafolt)

Több pálcika adja át az
információt egy ganglionsejtnek

Kisebb fokú konvergencia

Kisebb térbeli felbontás Jobb térbeli felbontás

Nem színérzékeny Színérzékeny

120 millió 6-7 millió

Fotoreceptorok



Érzékenység

szkotopiás fotopiás



Rhodopsin
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1 rhodopsin 1 fotont abszorbeál
⇓

500 transducin molekula
⇓

500 foszfodiészteráz molekula
⇓

105 cGMP-molekula
⇓

250 Na+-csatorna
⇓

106-107 Na+-ion másodpercenként (105-106)

⇓

hyperpolarizáció (1 mV ~  103-104 energiaerősítés)
⇓

csökkent glutamát transzmitterleadás



Színlátás

2% 32% 64%



Koncentráljon a középen lévő fekete pontra      
és mozgassa a fejét előre-hátra!

Forognak a körök?





Köszönöm a figyelmet!






