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Ewolucyjne pochodzenie białek 

zmieniających aktywność po 

pochłonięciu kwantu światła
 Zasadniczym krokiem na drodze do rozwoju percepcji 

wzrokowej było powstanie niestabilnych związków 

organicznych, które zmieniają swoja konfigurację (kształt 

cząsteczki) pod wpływem pochłonięcia kwantu światła.

 Istnieje kilka klas takich fotopigmentów organicznych: chlorofile, 

karotenoidy i fikobiliny są najpospolitsze.

 Różne związki z tych grup reagują z fotonami światła o różnej 

energii (inaczej: o różnej długości fali).

 Białka te zostały wytworzone w ewolucji przez organizmy 

jednokomórkowe. Znajdujemy je u bakterii (bakteriorodopsyny), 

glonów jednokomórkowych (chlorofil) i niektórych 

pierwotniaków  - wiciowców, u których zgromadzone są w 

fotoczułych plamkach wzrokowych zawierających karotenoidy.



Ewolucyjne pochodzenie białek 

receptorów wzrokowych
 BIAŁKA FOTORECEPCYJNE są specyficzną grupą białek 

powiązanych z pigmentem organicznym, które zmieniają 

swoja konfigurację pod wpływem pochłonięcia kwantu światła 

określonej długości. 

 Receptorowe białka wzrokowe składają się z białka (opsyny) i 

części niebiałkowej, najczęściej karotenoidu - związku 

podobnego do czerwonego barwnika marchwi i witaminy A.

 Kombinacje różnych opsyn i barwników reagują na różne 

długości fali elektromagnetycznej, a ich aktywacja jest 

odczuwana jako percepcja światła innego koloru.

 Opsyny reagują na obecność energii elektromagnetycznej o 

bardzo wąskim zakresie długości fali. W sumie cały zakres fal, 

na które reagują opsyny to fale długości 0.4 – 0.8 mikrometra. 



Ewolucyjne pochodzenie białek 

receptorów wzrokowych
 Opsyny powiązane z karotenoidami występują zarówno u 

bezkręgowców, jak i kręgowców.Pochłonięcie fotonu powoduje 

przekształcenie chemiczne fotopigmentu. Nowopowstały 

związek ma inny kształt, niż wyjściowy, co zmienia także 

kształt  (konfigurację) białka (opsyny).

 Zmian konfiguracji opsyny powoduje otwarcie lub zamkniecie 

białkowego kanału błony komórkowej, co zmienia potencjał 

komórki, a wskutek tego jej aktywność.

 U kręgowców występują trzy typy białek receptorowych:

- rodopsyna - w czułych fotoreceptorach, pręcikach siatkówki;

- fotopsyny – mniej czułe, w czopkach; zwykle jeden gatunek 

ma 2, czasem 3 typy fotopsyn;

- melanopsyna w niektórych komórkach zwojowych siatkówki 

oka. 



Różne typy układów wzrokowych

 Plamki wzrokowe jednokomórkowców i ocella jamochłonów.

 Anatomia układu wzrokowego bezkręgowców jest zupełnie odmienna, od 

anatomii układu wzrokowego kręgowców.

 Komórki receptorowe układu wzrokowego stawonogów (ommatidia) 

położone są na powierzchni ich oczu. Oczy te mogą się składać z 

jednego ommatidium z własną soczewką, receptorem i komórka nerwową 

(oko proste), lub są skupiskiem takich elementów (oko złożone).

 Receptory owadów reagują z odroczeniem kilku-kilkunastu milisekund, 

podczas gdy kręgowców – z odroczeniem około 50 milisekund.

 Owady i pajęczaki mają po 2 oczy złożone z tysięcy ommatidiów i kilka-

kilkanaście oczu prostych. Po obu stronach głowy owadów specjalne 

zwoje nerwowe  – ciała grzybkowate – przetwarzają informację 

wzrokową.

 Natomiast receptory wzrokowe kręgowców znajdujemy w najgłębszej 

części siatkówki oka.

 Jeszcze inaczej zbudowane są oczy mięczaków (ślimaków, ośmiornic)



Ommatidia i oczy stawonogów

 Budowa ommatidium stawonogów. Każde ommatidium (oko proste) ma 

własną soczewkę, receptor i komórkę nerwową.

 Skupiska takich ommatidiów tworzą oko złożone apozycyjne. U 

niektórych owadów soczewki i elementy fotoczułe są rozdzielone i 

położone w różnych warstwach (oko złożone superpozycyjne).



Oczy złożone stawonogów



Różne typy oczu mięczaków

Źrenica oka ośmiornicy

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fjournalofcosmology.com%2FEvolution2.html&ei=Bhx1VPDuL5XUapLmgbAB&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNEzgl7mayXfweRqWGwPufgZStXAOg&ust=1417047427199849


Oczy przydaczni wielkiej 

(Tridacna gigas)



Układ wzrokowy kręgowców

 Układ wzrokowy 
kręgowców składa się z:  

 - gałki ocznej z siatkówką, 

 - nerwu wzrokowego 

 - wzrokowych ośrodków w 
mózgu.

 U człowieka układ 
wzrokowy dostarcza 
przeważającej części 
informacji o otoczeniu.



Budowa oka

Formowanie obrazu 

na siatkówce



Rozwój siatkówki kręgowców

Siatkówki kręgowców powstają jako pęcherzyki 
uwypuklające się z międzymózgowia (druga część 
mózgu) i są wobec tego częścią ośrodkowego układu 
nerwowego.

Zawiązki oczu widoczne są 

po raz pierwszy

u 7-tygodniowego płodu 

ludzkiego.



Warstwy siatkówki

w. barwnikowa

w. rec. zewnętrzna

w. rec. wewnętrzna

w. ziarnista zewnętrzna

w. splotowata zewnętrzna

w. ziarnista wewnętrzna

w. splotowata wewnętrzna

w. zwojowa

w. włókien nerwowych



Typy komórek siatkówki
 Receptory 

(pręciki i czopki)

 Komórki 

horyzontalne

 Komórki 

dwubiegunowe

 Komórki 

amakrynowe

 Komórki 

zwojowe



Receptory siatkówki - czopki i pręciki

RODOPSYNA (białko opsyna
połączone z retinolem, 
pochodną witaminy A),
występuje w pręcikach.

Ma zdolność pochłaniania 
kwantów światła, co zmienia jej 
konformację (kształt). Ta 
zmiana zamyka kanały TRP, co 
prowadzi do zmiany potencjału 
błony receptora 
(hyperpolaryzacji).

Istnieją trzy typy czopków. W 
każdym z nich występuje inna 
opsyna, pochłaniająca kwanty 
światła o innej energii (barwie) 
co umożliwia widzenie jednej z 
trzech barw: czerwonej, 
zielonej lub niebieskiej.



Widzenie fotopowe - widzenie dzienne, dotyczy przeważającej większości 

sytuacji, w których pracuje ludzkie oko. Zależnie od zmian natężenia światła 

aktywowane są czopki, natomiast pręciki są w stanie pełnego wysycenia 

reakcji i nie przekazują informacji.

Przy niskim natężeniu oświetlenia otoczenia aktywowane są jedynie pręciki. 

Wówczas świat jest postrzegany w skali szarości (widzenie skotopowe). W 

nocy widzimy lepiej źródła światła o barwie niebieskiej, niż czerwonej.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/7/7f/Vodlambd.jpg


Typy komórek dwubiegunowych

 Komórki dwubiegunowe 
pręcikowe – 1 rodzaj 
wszystkie typu „OFF center” -
światło wywołuje 

hyperpolaryzację)

 Komórki dwubiegunowe 
czopkowe - 6 rodzajów

 ON center (światło 
wywołuje depolaryzację)

 OFF center 
(hyperpolaryzacja)

 - dla każdej z barw.



Pola recepcyjne komórek 

zwojowych powstają na skutek 

sumowania aktywności komórek 

dwubiegunowych ON- i OFF-center



Komórki zwojowe typu X i Y

Komórki zwojowe są jedynymi komórkami siatkówki które 
generują potencjały iglicowe (spajki).

Aksony komórek zwojowych opuszczają siatkówkę i tworzą nerw 
wzrokowy.

 Komórki X – małe, 
mają małe pola 
recepcyjne i cienkie, 
wolno przewodzące 
aksony. Percepcja 
obrazów.

 Komórki Y – duże, 
mają duże pola 
recepcyjne i grube, 
szybko przewodzące 
aksony. Percepcja 
zmian dynamicznych.



Siatkówka człowieka w cyfrach

 120 milionów pręcików (widzenie skotopowe)

 6-8 milionów czopków (widzenie fotopowe)

 Stosunek pręciki:czopki – 20:1

 Pręcików nie ma w dołku środkowym (fovea centralis, 
średnica 0.35 mm)

 Gęstość pręcików w części peryferyjnej

140 000-160 000/mm2

 Gęstość czopków w dołku wzrokowym

100 000-320 000/mm2

 Gęstość czopków w części  peryferyjnej 

10 000-11 000/mm2

 Liczba komórek zwojowych – około 1 miliona



Plamka ślepa i nerw wzrokowy

Aksony komórek zwojowych biegną po wewnętrznej 

powierzchni siatkówki. Skupiają się w jednym miejscu, gdzie 

przebijają siatkówkę (plamka ślepa) i tworzą nerw wzrokowy.



Plamka ślepa (plamka Mariotte'a)

Plamka ślepa jest to miejsce wyjścia nerwu wzrokowego 
z oka. W tej niewielkiej części siatkówki nie zachodzi 
percepcja wzrokowa, ponieważ nie ma tam 
fotoreceptorów ani komórek zwojowych.



Jesteśmy ślepi na obecność plamek 

ślepych w naszym polu widzenia

 Jeśli narysujemy na kartce podobny wzór i wpatrując się w krzyżyk 
będziemy przybliżać i oddalać kartkę, to w pewnym momencie czarne 
prostokąty znikną.

 Nie jesteśmy świadomi istnienia plamek ślepych ponieważ:
- plamki ślepe obu oczu nie pokrywają się w polu widzenia
- gałki oczne wykonują ciągle bardzo drobne ruchy

 - korowe procesy analizy obrazu „uzupełniają dziury” i brakujące
elementy



Pole widzenia lewego i prawego oka 

człowieka



Skrzyżowanie wzrokowe „rozdziela” 

informację o lewej i prawej stronie 

pola widzenia.



Pole widzenia drapieżników i ich 

ofiar

 Potencjalne ofiary mają zazwyczaj 

bardzo rozległe całkowite pole 

widzenia.

 Drapieżniki mają szerokie 

obuoczne pole widzenia.



Układ wzrokowy 

ptaków



Rozdzielczość widzenia

Rozdzielczość widzenia: 

Sokół, orzeł, sęp – 0.005 stopnia kątowego (10 cm z odległości 1 km). 

Człowiek – 0.05 deg (1 m z odległości 1 km).

Pies, koń – 0.2 deg (1 m z odl. 250 m). Szczur – 1 deg (10 cm z odl. 6m)





Cztery równoległe podkorowe drogi 

wzrokowe
 Do podwzgórza (wprost ze skrzyżowania nerwów 

wzrokowych; wyłącznie melanopsynowe komórki 
zwojowe siatkówki; kontrola rytmu dobowego i rytmów 
sezonowych)

 Do dodatkowych jąder wzrokowych w pniu mózgu 
(kontrola automatycznych odruchów wzrokowych n.p. 
odruchu źrenicznego, oczopląsu wywołanego ruchem 
bodźców)

 Do ciała kolankowatego bocznego wzgórza, a stąd do 
kory nowej (widzenie przedmiotów i barwne, percepcja 
ruchu, lokalizacja w przestrzeni, rytm dobowy)

 Do wzgórków górnych śródmózgowia (percepcja ruchu 
i lokalizacja w przestrzeni). U ssaków stąd przez inne 
jądra wzgórza do innych okolic kory nowej.



Wzrokowa projekcja do 

podwzgórza.

Sterowanie rytmem dobowym

Leżące tuż nad skrzyżowaniem nerwów 

wzrokowych jądro nadskrzyżowaniowe 

podwzgórza (SCN) wytwarza własny 

rytm aktywności i spoczynku, trwający 

w przybliżeniu 24 godziny.

Informacja wzrokowa z siatkówki 

dostosowuje ten rytm do rytmu dnia i 

nocy.

Inne struktury sterujące rytmem 
dobowym to inne jądra 
podwzgórza, jedno z jąder 
wzgórza i szyszynka. Tworzą one 
jeden układ.



Droga włókien z siatkówki do ciała 

kolankowatego bocznego i kory

Pole widzenie: lewe i prawe

Część nosowa (nasal) i skroniowa 

(temporal) siatkówki

Nerw wzrokowy

Skrzyżowanie wzrokowe

Pasmo wzrokowe

Ciało kolankowate

boczne

Promienistość 

wzrokowa

Kora wzrokowa

W skrzyżowaniu wzrokowym włókna niosące 

informację o lewej i prawej stronie pola widzenia 

kierują się do przeciwległych półkul.



Przekrój przez

część górną ciała kolankowatego 

bocznego człowieka

 Każda z 6 warstw dostaje 
informację z innego oka 
(trzykrotne powtórzenie 
projekcji z oka 
przeciwległego, następnie 
z tej samej strony).

 Dwie warstwy głębokie 
(wielkokomórkowe) 
reagują głównie na bodźce 
zmieniające się 
dynamicznie (ruch).



Połączenia ciała kolankowatgo 

bocznego – kilka danych

 U szczura tylko 35% aksonów komórek zwojowych 
siatkówki kończy się w ciele kolankowatym bocznym. Są 
to tylko komórki typu Y i W (bardzo duże i bardzo małe)

 U ssaków naczelnych w tym jądrze wzgórza kończy się 
90% komórek zwojowych siatkówki. 

 Aksony komórek zwojowych siatkówki tworzą tylko 20% 
synaps występujących na neuronach przekaźnikowych 
ciała kolankowatego bocznego. 

 80% synaps jest tworzonych przez aksony komórek kory 
(projekcja zwrotna), interneurony tego jądra, neurony 
hamujące jądra okołokolankowego (procesy uwagi) i 
przez aksony jąder pnia mózgu (ogólny stopień 
wzbudzenia).



Wzgórki górne (wzrokowe) i dolne 

(słuchowe) śródmózgowia

KOT CZŁOWIEK



Wzgórki górne śródmózgowia

Różne warstwy wzgórka górnego porównują różne typy informacji 

(wzrokowe, słuchowe i czuciowe) oraz generują reakcje odruchowe na 

te bodźce.

Wzgórki górne to najstarsze centrum przetwarzania informacji 
wzrokowych. Szczególnie silnie reagują na ruch bodźca wzrokowego w 
przestrzeni i na kierunek tego ruchu.

Jeszcze u gadów było to najważniejszy ośrodek mózgu zawiadujący 
reakcjami na bodźce wzrokowe.

U ssaków (szczególnie u człowieka) wzgórki górne straciły na znaczeniu
na rzecz ciała kolankowatego górnego i kory nowej, ale ciągle jeszcze 
zawiadują ważnymi odruchami wzrokowymi.



Widzenie nieuświadomione

u człowieka
 Terminem „blind vision” (widzenie nieuświadomione)

określamy te funkcje wzrokowe, które zależą od funkcji 
struktur podkorowych, w szczególności wzgórka górnego.

 Zniszczenie korowej okolicy wzrokowej V1 (zdarza się 
jako wynik ran wojennych i wypadków) powoduje 
całkowitą ślepotę, ludzie z takim uszkodzeniem twierdzą, 
że nie widzą nic.

 Jednak są w stanie”zgadnąć” kiedy się zapala światło a 
także „dla żartu” poprawnie wskazać gdzie znajduje się 
plamka światła, której podobno nie widzą.

 Na co dzień ten system umożliwia automatyczne, 
nieuświadomione reakcje unikania przeszkód i 
zagrażających obiektów.



Pierwotna okolica wzrokowa (okolica 

prążkowana) kory mózgu człowieka

 U góry skrawek kory 
prążkowanej barwiony metodą 
Nissla (widoczne neurony). 
Warstwy, w których komórek 
jest mało, barwią się jaśniej. 
Od wyglądu tych przekrojów 
pochodzi nazwa „kora 
prążkowana”.



Reprezentacja pola widzenia na 

różnych etapach drogi wzrokowej 

do kory mózgu

Uszkodzenia w różnych punktach drogi wzrokowej

wyłączają różne obszary pola widzenia



Odrębne drogi z lewego i prawego 

oka do kory wzrokowej

Jeszcze w pierwszorzędowej okolicy 

korowej (V1, Okolica 17) komórki korowe

odpowiadają na pobudzenie

tylko prawego lub tylko lewego oka.

Powstają kolumny (pasy) dominacji 

reakcji zależnej od informacji z każdego z 

oczu.



Kolumny dominacji ocznej i 

retinotopia okolicy 17 u małpy



Okolice wzrokowe kory człowieka

Przekrój horyzontalny 

przez prawą półkulę 

mózgu człowieka.

V1 - V5 – korowe 

okolice wzrokowe 1 - 5.



Analiza różnych aspektów informacji 

wzrokowej w warstwach okolicy V1

 Informacja o 
dynamice 
zmian (ruch 
bodźca) 
przekazywana 
jest do okolicy 
V3;

 O kolorach i 
kształtach w 
połączeniu z 
kolorem – do 
okolicy V4;

 O ruchu – do 
okolicy V5.



Górny i dolny korowy szlak 

wzrokowy u małpy

Postulowane jest istnienie dwóch odrębnych szlaków przetwarzania 
informacji wzrokowej w korze naczelnych. Oba zaczynają się w 
pierwszorzędowej okolicy wzrokowej.

Szlak górny przetwarza głównie aspekty dynamiczne bodźców 
wzrokowych (kierunek ruchu, szybkość, przyspieszenie) i lokalizuje 
obiekty w przestrzeni. (gdzie i jak?)

Szlak dolny rozpoznaje obiekty wzrokowe. W okolicy TE wiele komórek 
reaguje na złożony kształt, na przykład twarzy lub dłoni. (co?)



Układ wzrokowy nie tylko odbiera/reaguje 

na bodźce wzrokowe (percepuje), lecz 

także interpretuje świat widziany.

Dzięki temu może wydzielić 1% informacji 

nieistotnej spośród 99% szumów 

środowiska wzrokowego (np. zielonego 

ptaka pośród liści).

Już na siatkówce odbywa się porównywanie pobudzeń z 

różnych punktów pola widzenia, a informacja jest 

„scalana”.

Jednak interpretacja przyjęta przez mózg 

może być błędna.



Iluzje powstajace na siatkówce - 1



Iluzje powstające na siatkówce - 2



Iluzje powstające na siatkówce - 3



Iluzje powstające na skutek wpływu 

otoczenia na percepcję i interpretacji



Iluzje wynikające z porównywania i 

interpretacji kontrastu

Kwadraty A i B mają ten sam odcień szarości!



Iluzje powstające na skutek 

interpretacji obrazów przez mózg



Układ wzrokowy i uwaga

 Wobec ogromnego napływu informacji 
wzrokowych, muszą one być sortowane; 
musimy skupiać uwagę na niektórych, a 
pomijać inne.

 Nad selekcją informacji wzrokowej czuwa kilka systemów:

- komórki siatkówki adaptują się do stałych bodźców i wtedy 
zmniejszają intensywność przekazu informacji;

- informacja przesyłana przez ciało kolankowate do kory wzrokowej 
pobudza jej komórki. Część z nich daje projekcję zwrotną do ciała 
kolankowatego. Po drodze projekcja ta pobudza strukturę hamującą,
ciało nadkolankowate, które hamuje inne obszary ciała kolankowatego, 
przesyłające informacje mniej istotne;

- wzgórki górne bez udziału świadomości reagują na bodźce dynamiczne;

- okolica okoruchowa kory czołowej, po całkowitej analizie sytuacji 
wzrokowej kieruje gałki oczne w stronę najbardziej znaczących 
bodźców;

- układy regulacji wzbudzenia (adrenergiczny, serotonergiczny) 
„ustawiają” ogólny stopień aktywności struktur i w związku z tym uwagi.



Do zapamiętania:

Ogromnie rozbudowany układ 

wzrokowy człowieka i wielu 

zwierząt  zajmuje się nie tylko 

percepcją (odwzorowaniem) 

bodźców, lecz także ich 

klasyfikacją, interpretacją i 

nadawaniem im znaczenia i 

„stopnia ważności”.



Pytania

 1. Opisz budowę oka kręgowców i funkcje 

neuronów siatkówki.

 2. Napisz, jakie znasz struktury mózgu 

kręgowców należące do układu 

wzrokowego i jakie są ich połączenia i 

funkcje.


