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Mit tanulunk ma? 

 Mik a jellemzői a retinánkon keletkező képnek? 

 Mi a látás molekuláris magyarázata? 

 Hogyan értelmezhetjük a színlátást? 

 

 

Cél: 

 Az élettan által majd részletesebben tárgyalt folyamatok fizikai-biofizikai alapjainak 

megértése, elsajátítása. 

 

 

Miért van szükség a látás fizikai (optikai) törvényszerűségeinek megértésére? 

 Ezen alapfogalmak megismerése nélkül nem lennének érthetők az élettan és majd a 

szemészet tananyagának megfelelő fejezetei. 

 

Miért van szükség a látás molekuláris mechanizmusának megértésére? 

 A sejtbiológia által tárgyalt jelátviteli folyamatok egy prototípusát ismerhetik meg a 

hallgatók, egy teljes szerv működését meghatározó példán keresztül. 
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A legkülső, erős, fehér burok az ínhártya (sclera), amely elöl átmegy az átlátszó szaruhártyába 

(cornea). A középső réteget a szivárványhártya (iris), a sugártest (corpus ciliare) és az érhártya 

(choroidea) alkotja. A sugártesthez kapcsolódó lencsefüggesztő rostok (zonula ciliaris) rögzítik 

a lencsét. Az iris közepén található nyílás a pupilla. A legbelső réteg az ideghártya (retina), 

amely a fényreceptorokat is tartalmazza. 

A receptorsejtek mögött a pigmentált epithelium helyezkedik el, amely a nagy 

melanintartalmánál fogva elnyeli a rá eső fényt, és így csökkenti a nemkívánatos 

visszaverődéseket.   
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A bal oldali ábra a szem fénytörő felületeit mutatja, a hozzájuk tartozó görbületi sugár 

(mm) és dioptria (dpt) értékekkel. Utóbbiak a táblázatban található és az egyes 

fénytörő közegekre jellemző törésmutató értékek alapján az optikai leképezés 

törvényéből (ld. korábbi előadást az optikai lencsékről) adódó (az ábrán a felső) 

képlettel számolhatók ki. A szem teljes törőképessége (62 dpt) a dioptria értékek 

összegéből adódik (ld. alsó egyenletet). Mivel a szaruhártya és levegő törésmutatója 

jelentősen különbözik egymástól (vagyis n2-n1 egy relatíve nagy érték), a szaruhártya már igen 

kis görbületi sugár változása jelentős dioptria változást okoz. Ezt használják ki az excimer-

lézeres látásjavító műtétek során, amikor a szaruhártya külső felszínének görbületét 

változtatják meg 
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Közeli tárgyakra fókuszálva a sugárizom összehúzódik, belső átmérője csökken, így a 

lencsefüggesztő rostok ellazulnak és a lencse a természetes rugalmasságánál fogva 

domborúbb lesz. A sugárizom elernyedésekor a felfüggesztő apparátus megfeszíti a lencse 

tokját, a lencsét laposabbra húzza, és a távoli tárgyak válnak élessé. Az egyezményesen 25 cm-

nek vett „tisztánlátás távolsága” és a végtelenre akkomodált szem dioptria értékei közötti 

különbségre, azt a leképezési törvény alapján számítva, 4 dpt adódik, ami az akkomodáció 

tartománya. (Mivel k1 = k2, D1-D2 = ΔD = (1/0.25-1/∞) = 4 dpt.)  . 

Gondolkodtató kérdés 1: A jobb felső rajz a „pin-hole” kamera vázlatos rajzát mutatja. Vajon 

mi az optikai lencse általi leképezés fő előnye ezzel szemben?  

Gondolkodtató kérdés 2:  A „pin-hole” kamera alatti rajz egy domború lencse által alkotot kép 

szerkesztési szabályait mutatja. Rajzolj be egy tetszőleges, nem nevezetes fénysugarat! 

Gondolkodtató kérdés 3:  Az alsó két egyenlet közül melyik írja le jobban pl. a szemlencse 

elülső határfelületének fénytörését? 

Válasz 1: A leképezésben részt vevő fotonok nagyobb száma. Válasz 2: Bármely, a lencse 

középvonalában törést szenvedő fényút, mely a tárgypontból a képpontba tart. Válasz 3: Az 

alsó bonyolultabb, vastag lencsékre érvényes egyenlet. 
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Az ún. redukált szem modellel helyettesíthetjük a szem teljes optikai rendszerét, azt egyetlen 

törőfelülettel helyettesítve. A törőfelület görbületi sugara 5,1 mm, a görbületi középpontja a 

K csomópont. Minthogy a csomóponton keresztülmenő fénysugarak nem törnek meg, az 

adott tárgy szélső pontjairól érkező fénysugarak meghosszabbításával megkaphatóak a 

retinán keletkező kép megfelelő képpontjai.   

Az a1, a2, a3 különböző méretű tárgyakat jelöl. Látható, hogy ezek mégis azonos méretű képet 

adnak. Vagyis az azonos szög alatt látszó távoli tárgyak retinára vetülő képe azonos nagyságú. 
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A rövidlátó szem törőképessége túl nagy, vagy a retina van túl távol, így a végtelen távoli tárgy 

képe a retina előtt jön létre. Korrekció nélkül a rövidlátó szem a közeli tárgyakat megfelelően 

képezi le, azonban a távoliakat nem látja élesen. Szórólencse alkalmazásával a szembe érkező 

fénysugarak széttartóvá tehetők és a probléma korrigálható. A távollátó szem esetében a 

közeli tárgy képe a retina mögött jön létre. Az ilyen szem a távoli tárgyakat élesen látja, a 

közelieket viszont képtelen a retinára fókuszálni. Ez a szemhiba gyűjtőlencse alkalmazásával 

javítható ki. Az öregkori távollátásban szenvedő szem a távoli tárgyakat élesen látja, de a 

közelieket képtelen a retinára fókuszálni. Az öregkori távollátásban a szemlencse 

rugalmasságának csökkenése okozza a problémát. 
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Asztigmatizmus esetén a törő közeg nem gömbszimmetrikus, hanem ellipszoid alakú (ez 

általában a szaruhártya elváltozását jelenti). Ennek az az eredménye, hogy a tárgy egy adott 

pontjából érkező fénysugarak egy vonal mentén fókuszálódnak, nem pontszerűen. Ezt a 

problémát cilindrikus lencsével lehet korrigálni. (Ezek csak egy síkban mutatnak görbületet.) 

A két síkban haladó fénysugarakat piros és zöld szín jelzi. Olyan tárgy esetén, melynek 

mindkét síkban kiterjedése van, az egy tárgypontból kiinduló fénysugarak mindkét 

koordinátája nem képeződik le egyaránt pontosan, ami elmosódottá teszi a képet. Az 

ábrán az a szituáció látható, amikor a tárgy az optikai tengelyhez közel helyezkedik el.  
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Kétféle fotoreceptorunk van:  

 csapok ~(30 × 2-4) µm (színlátás)  

 pálcikák ~(60 × 1-2) µm (fényérzékelés) 

A receptorok eloszlása: csapok a sárga foltban, pálcikák a periférián (ld. részletesen a 

következő dián). 

Érzékenység: pálcikák már 1-2 fotont érzékelnek, a csapok kb. két nagyságrenddel 

kevésbé érzékenyek.  

Adaptáció: a fényerő tág tartományához (10-9 – 105 lux) képesek vagyunk 

alkalmazkodni.  

Feloldóképesség: már egy 70 µm-es tárgy szélső pontjait is képesek vagyunk 25 cm 

távolságról nézve megkülönböztetni, amikor a róluk érkező sugarak két különböző 

receptorra esnek úgy, hogy köztük egy nyugalmi állapotban lévő receptor található. Ez 

a szem feloldóképességének biológiai határa. Lásd még 3 diával később.  
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Szkotópiás látásról alacsony fényerősség mellett beszélünk (a görög skotos sötétséget 

jelent). Emberben a pálcikáknál sokkal érzéketlenebb csapok ilyenkor nem működnek, 

vagyis a látás ilyen körülmények között a pálcikák révén valósul meg. Utóbbiak 

leginkább 498 nm (kékeszöld) fotonokra érzékenyek és elvesztik érzékenységüket a 

640 nm feletti (vörös) tartományban.  

Érdekesség: éjjel aktív (nokturnális) emlősök kevéssé tudnak színek között különbséget 

tenni, hiszen a csapok működéséhez több fényre lenne szükség. 

Fotópiás látásról jól megvilágított tárgyak szemlélésekor beszélünk. Ilyenkor színeket 

is észlelünk az ilyen körülmények között szintén aktív csapok révén, és sokkal nagyobb 

látásélességet élvezünk. 

A látásélesség (feloldóképesség) jellemzésére a vízus képletét használjuk: V = d/D, ahol 

d a páciens olvasótáblától való távolsága (általában 5 m), D pedig az a távolság, 

ahonnan a még felismert legkisebb ábra 5 szögperc alatt látszódik. Normál 

látásélességű egyénben: V = 5/5, azaz 5 méterről azt az ábrát is felismeri, amely 5 

méter távolságból az egészséges szem számára is 5 szögperc alatt látható. Másképpen: 

V = 5/10 esetén a csökkent működést mutató szem által 5 m-ről látható alakzatot az 

egészséges szem még 10 m-ről is jól látja.  Megint másképpen: a szem egyénenként 
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változó feloldóképessége a kísérletileg meghatározott látószöghatárnak (ami az a 

legkisebb látószög, amelynél két különálló pontot meg tudunk különböztetni 

egymástól), a normális látószöghatárhoz viszonyított százalékban megadott értéke.  
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A pásztázó elektronmikroszkópos képen látható pálcikák és csapok vázlatos rajzán barnával 

jelölt látókorongok lényegében a sejtmembrán teljesen (pálcikák) vagy részlegesen (csapok) 

lefűződő betüremkedései. A látókorongok membránjába a bal oldalon mutatott módon 

ágyazódnak a rodopszin molekulák, bennük a 11-cis-retinállal. A látókorongok a fotoreceptor 

sejtek külső szegmensében találhatóak, a belső szegmens anyagcsere folyamatok színtere és 

ez alakítja ki a szinapszist a retina neurális elemei felé. 
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A felbontás fizikai határa. Az egyes tárgypontok képe a fény diffrakciója és interferenciája 

következtében – a geometriai optika által jósolt egyetlen pont helyett – koncentrikus 

korongok sokasága. Két egymástól távoli tárgypont esetén ezek az ún. Airy-korongok 

egymástól jól elkülönülnek. A két tárgypontot közelítve egymáshoz az Airy-korongok egyre 

jobban átfednek. A tárgypontokat tovább közelítve a két pont képe egyetlen koronggá olvad 

össze. Ez a képalkotás felbontásának hullámoptikai határa. Minél kisebb a pupilla mérete, 

annál nagyobb az Airy-korongok átmérője, vagyis annál erősebb a kép elhomályosodása. 

A felbontás biológiai határa. A szem feloldóképességének van egy másik, biológiai korlátja is, 

amely a receptorsejtek méretéből fakad és amely az ún. Landolt ábrák segítségével állapítható 

meg. Amíg a feloldóképesség határára nem érkezünk (pl. távolítva egy adott méretű ábrát), 

vagyis ameddig a nyitottnak látszó alakzat zárttá nem válik, addig a gyűrű résének (ami világos, 

tehát látható pont a sötétek gyűrűjében) képe egy olyan pálcikára eshet, aki mellett némák 

vannak, és így látjuk a rést a gyűrűben. A mérések azt mutatják, hogy olyan kisméretű rést is 

látunk az alakzatban, ami egyetlen receptor gerjesztettségének felel meg, a receptorok 

méretéből adódóan. A retinán a minimális távolság a receptorok (közepe) között 4 µm, amiből 

- a redukált szem modellt alkalmazva -, a biológiai szempontból lehetséges legkisebb 
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látószöghatár 0,8’. Ez igen közel van a hullámoptikai kritériumok alapján 400 nm-es fény 

esetére számított 0,6’ értékhez (ld. ábra). 

Látható, hogy a biológiai és a hullámoptikai látószöghatárok nagyjából egybeesnek, vagyis a 

biológiai feltételek által megszabott felbontás megközelíti-eléri a fizikai (elvi) határt. A 

mindennapi életben ezt a feloldási lehetőséget nem használjuk ki, hiszen a normálisnak 

tekintett vizus ennél kb. ötször nagyobb érték (ld. a látásélesség tárgyalásánál, egy korábbi 

dián). 

Megjegyzés a szögek számolásához: 1 fok a geometriában a kör ívének 1/360 része, a 

síkszögek régebbi, nem SI mértékegysége. Jele: °. Kisebb egységei: 1 szögperc = 1 fok 1/60-ad 

része, jele: ′; 1 szögmásodperc = 1/60 szögperc, jele : ”. 
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A látás molekuláris mechanizmusa. A rodopszin a fotoreceptív korongok membránjának 

mintegy 80-90 tömegszázalékát teszi ki. A retinára jutó fotonokat abszorbeálva változások 

láncolatát indukálja, melyben a receptorsejtek membránpotenciál változásainak van 

kulcsszerepe.  

A receptorsejtek membránjában lévő kation csatornákon keresztül Na+ és Ca++ beáramlás 

zajlik, ami depolarizált állapotot eredményez. Ezeket a csatornákat az intracelluláris cGMP 

molekulák tartják nyitva. A depolarizált állapot a szinaptikus vezikulák exocitózisához vezet. A 

szekretált glutamát egy gátló neurotranszmitter. A foton elnyelődése után a cGMP-szint 

csökkenése miatt a kation-csatornák záródnak, ami a sejt hiperpolarizációját idézi elő. A fény 

a disztális neuronokban gátlást okozó glutamát-szekréció gátlásával stimulációt eredményez. 

Vagyis a látásérzet gátlás gátlásával valósul meg!  

Végső soron a jel (fotonabszorbció) erősítéséhez szükséges energiát a Na+ ionok (ATP-

hidrolízissel járó) transzmembrán pumpálásakor befektetett energia szolgáltatja. 

Megjegyzés 1: a külső és belső szegmentum eltérő transzporter-összetétele miatt fellépő 

köráram az ún. sötétáram. 
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Megjegyzés 2: a glutamát a fénykvantumot elnyelő receptor sejttel közvetlen kapcsolatban 

lévő bipoláris idegsejt K+-csatornáinak aktiválásával ezen sejtekben hiperpolarizációt, míg a 

szomszédos bipoláris sejtekkel is kapcsolódva, azokban Na+ csatornákat aktiválva 

depolarizációt, tehát excitatórikus változást okoz. A ganglion sejtek rétegében további, a 

szerteágazó interneurális kapcsolódásokból és többféle neurotranszmitter közreműködéséből 

adódó komplexitások bonyolítják a képet.  
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A fotonabszorbció hatására a retinál cisz-transz szerkezetváltozáson megy keresztül. A megváltozott 

térszerkezetű retinál először konformáció-változást indukál a fehérjében, melynek eredményeként 

szabaddá válik az opszin citoplazmikus végén lévő, transzducint kötő molekuláris zseb. A transz-retinál 

ezt követően ledisszociál a fehérjéről, melynek eredeti, 11-cisz-retinált kötött formája biokémiai és 

transzport folyamatok eredményeként a pigment sejtek segítségével restaurálódik. A transzducin egy 

ún. trimer szerkezetű G-fehérje, melynek α alegységén az opszinhoz való kötődése nyomán az ott lévő 

GDP lecserélődik GTP-re. (A regeneráció során az α alegység saját GTPáz aktivitása révén ez a GTP GDP-

re hidrolizálódik.) Ennek eredményeként a βγ alegység ledisszociálhat és az α alegység, a membránhoz 

lipid farok által kötve, laterálisan vándorolva, a következő ábrán látható enzimatikus reakciót fogja 

stimulálni.  
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A kaszkád-jellegű folyamat a sejt (pálcika, csap) speciális ligand-kapuzott Na+--csatornáinak 

bezáródásához vezet, ami a sejt hiperpolarizációját idézi elő, következményes glutamát 

szekréció-csökkenéssel és ezáltal látás ingerület keltésével. 

Erősítési kaszkád a retinában. Egyetlen foton rodopszin általi elnyelődése több száz Na+ 

csatorna bezáródását okozza, aminek a hatására 105-106 Na+nem lép be ez alatt az idő alatt. A 

foton energiája (hν = 1,5-3 eV) és az elmaradt töltésbeáramlás (n · e · Δ) összevetéséből kb. 

2x103 -2x104-szeres erősítés számolható. Ennek mértéke az egyes elemi események lefolyási 

kinetikájától, azok és a molekuláris szereplők arányától, a diffúziós viszonyoktól és számos 

további tényezőtől függ.  

Megjegyzés: Az előbbi erősítés tankönyvben szereplő számítása elnagyolt, azt abban a 

formában nem kérjük számon. 

Gondolkodtató kérdés: Mi fedezheti ezt a különbséget? A válasz az előző két oldalon 

található. 
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Sötétben csak a pálcikák működnek, nincs színlátás, elhúzódó válasz a jellemző. 

A csapok gyorsabban és rövidebb ideig válaszolnak, ezért gyors mozgás követésére 

alkalmasabbak, de kevésbé érzékenyek. 

http://www.photobiology.info/Rozanowska2.html 

 

Látható, hogy míg a pálcikák már néhány foton elnyelése nyomán ingerületbe jutnak, 

mely állapot akár fél másodpercig is fennmaradhat nagyobb fényintenzitás esetén, 

addig a csapok kb. két nagyságrenddel nagyobb fénysűrűség esetén adnak 

elektrofiziológiailag észlelhető választ, mely akár 100 msec alatt lezajlik. 

Gondolkodtató  kérdés: szürkületben miért nem látunk színeket? Válasz: hasonlítsd 

össze a pálcikák és csapok karakterisztikáit és látni fogod, hogy szürkületben melyik 

receptorsejt képes ingerületbe jutni. 

 

  

http://www.photobiology.info/Rozanowska2.html
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A látható színek megkülönböztetését, mindegyikének észlelését lehetővé tévő élettani 

mechanizmusra vonatkozó első olyan elképzelés, melynek fő elemei a mai szemlélettel 

nem állnak ellentmondásban, a Young-Helmholtz elmélet. Az 1800-as évek elején 

megfogalmazott hipotézis még a receptorsejtek és molekuláris mechanizmusok 

ismerete hiányában született és háromféle, az alapszínekre érzékeny receptor 

létezését posztulálta. Ezek összegzett ingerületi állapota alakítja ki az aktuális 

színérzetet, a fenti egyenlet szerint (ahol az eredő jel az egyes alapszínekhez rendelt 

egységnyi vörös (R), kék (B) és zöld (G) intenzitás hasonló kisbetűvel jelzett 

amplitúdókkal súlyozott összege). Az ábra az összegzés vektoriális reprezentációját 

mutatja, ahol a megfelelő kisbetűk az egység vektor adott színre vonatkozó vetületét 

jelenti.  
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Később számos olyan megfigyelést tettek, melyek nem voltak ebbe a modellbe 

illeszthetőek. Mint azt a következő ábra illusztrálja, pl. bizonyos keverések nem adnak 

érzékletet: nem látunk vöröses-zöldet vagy sárgás-kéket, ugyanakkor érzékelünk 

sárgás-zöldet, kékes-vöröset, stb. E. Hering erre vonatkozó megfontolásai nyomán a 

(mára már elég jól megismert) neurális hálózatok szintjén történő elemzésnek, 

értékelésnek is fontos szerepet tulajdonítunk a színészlelésben. A receptorok és a 

neuronhálózatok szintjein megvalósuló érzékelés és analízis együtt alkotják a 

színérzékelés ma elfogadott modelljének alapjait. 
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A rodopszin fényelnyelésért felelős pigmentje a 11-cisz-retinál, amelynek oldatbeli 

abszorpciós maximuma az ultraibolya-tartományba, 380 nm köré esik. A pálcikasejtek 

rodopszinjában az elnyelés maximuma kb. 500 nm-re változik meg. Ennek az az oka, hogy a 

fehérjekörnyezet a retinál abszorpciós maximumát erősen eltolja. A csapokban a pálcikák 

rodopszinjához hasonlóan 11-cisz-retinált tartalmazó kromoproteinek, ún. fotopszinok 

találhatóak. Három eltérő fotopszin létezik, melyek spektrális tulajdonságai különböznek 

egymástól, amiért tehát a 11-cisz-retinál eltérő fehérje környezete a felelős. Minden 

csapsejtben csak egyfajta fotopszin fejeződik ki. Ennek megfelelően három eltérő spektrális 

tulajdonságú (az elnyelési maximum hullámhosszának megfelelően S (short, rövid), M 

(medium, közepes) és L (long, hosszú) hullámhosszakra érzékeny) csapsejt fordul elő az emberi 

szemben. 

Gondolkodtató kérdés: Additív vagy szubtraktív színkeverés valósul meg a színlátás során 

receptor szinten? Válasz: ld. a következő ábrát! (Additív színkeverés!) 
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A mai tananyagból levonható általános tanulságok: 

 

 A látás molekuláris mechanizmusa a biológiai trigger-elv jó példája. 

 A látás érzékenysége és feloldóképessége egyaránt eléri a fizikai határokat. 

 Egy gátlás gátlásaként generálódik pozitív jel és vezet látásérzethez. 

 

 

 


