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Abstract 
 Among color deficient patients the most severe types are the protanopes and the 
deuteranopes (excluding the ones with rod vision).   
 These two types are commonly caused by the shift of the protos or deuteros 
photoreceptors’ sensitivity curves onto each other. This means that these color deficients 
have practically two remaining photoreceptor becoming the so called blue-yellow 
dichromats. Our tests show however that these patients do see colors like red, orange or 
green. This lecture tries to provide explanation for this strange phenomenon.  
 
Abstract  
 A színtévesztők között a legsúlyosabbak a protanópok és a deuteranópok 
(eltekintve a pálcikalátóktól).  
 E két típus leggyakoribb formáinál a protos és a deuteros fotoreceptorok 
érzékenységi görbéi fedik egymást, vagyis a színtévesztő gyakorlatilag két receptor 
típussal rendelkezik és sárga-kék dikromát lesz. Nagyszámú méréseink szerint viszont az 
ilyen súlyos színtévesztő páciensek is „látnak” vöröset, narancssárgát és zöldet, holott ez 
elvileg nem volna feltételezhető. Az előadás e jelenség magyarázatát kísérli meg. 

 
1. Bevezetés 
 
A ( )λΦ  spektrális eloszlású fény inger egy L, M, S számhármassal jellemezhető 

ingerületet (érzékletet) hoz létre az emberi szemben. 
A ganglion sejtek tulajdonképpen az opponens color elméletnek megfelelő vörös-zöld, 
kék-sárga jeleket állítják elő. 
 
 

 



  

 2 

2. Súlyos színtévesztők identifikációja 
 
Vizsgáljuk meg külön a legsúlyosabb színtévesztés eseteket, amikor a protos és a 
deuteros receptorok közül valamelyik érzékenységi függvénye annyira eltolódik, hogy 
gyakorlatilag a másikéval egybeesik.   
Ilyen súlyos esetekben, amikor gyakorlatilag két receptorral lát a színtévesztő 
(dichromázia), az identifikáció oly mértékben degradálódik, hogy kizárólag ibolya és 
sárga színt lát a páciens, miközben a türkiz helyett fehér érzet jelenik meg. A jelenség jól 
ismert, sokszor egyszerűen kék-sárga látónak hívják a dichromátokat. (Sharpe, Stockman, 
Jägle, Nathans, 1999; Birch, 1993.) 
Mindazonáltal a vizsgálatainkon megjelent dichromátok arról számoltak be, hogy a 
hétköznapi életben mégis jól-rosszul megneveznek más színeket is a kék (ibolya) – 
sárgán kívül. Használják a piros, narancs, zöld, barna színelnevezéseket és ezek közül a 
pirosat elég sokszor helyesen nevezik meg, a zöldet azonban a naranccsal, vagy a 
barnával gyakran cserélik fel, viszont sohasem más színnel. 
Felmerül a kérdés: 
Mivel magyarázható a dichromátok elvárhatónál gazdagabb színidentifikációja? 
A kérdés megválaszolásához tekintsük az 1. ábra szerinti két relatív 
világosságérzékenységi függvényt, amelyek a protanóp illetve a deuteranóp dichromátok 
eseteit mutatják. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra 

A dichromátok V ( )λ  függvényei 

A bal oldali görbe a protanópoké, míg a jobb oldali a deuteraópoké 
 
Mivel a súlyos színtévesztőknél a színfogalmak azonosítását szolgáló színidentifikációs 
neuronok többsége vagy nem is létezik, vagy pedig nem szolgáltat sikeres identifikációt 
segítő információt az agyi feldolgozás számára, így a színtévesztő kénytelen más, 
rendelkezése álló információhoz kötni az identifikációt. Az agy számára rendelkezésre áll 
az akromatikus csatorna által továbbított CV=1,7 L + M világosság jel, ami azonos a 

V ( )λ  relatív világosságérzékenységi függvénnyel. 

 
 „Mankóként” használva ezt a jelet, lehetségesek a következő identifikációs becslések: 
„vörös”   amikor a látott szín sötét 
„sárga”   amikor a látott szín nagyon világos 
„narancs”/„világos zöld”  
„barna”/”sötét zöld”     
 
  

amikor a látott szín világossága  
a kettő között van 
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Az 1. ábra szerinti függvényeket szemlélve valóban van összefüggés a világosság és a 

hullámhossz között, csak az a baj, hogy a V ( )λ  függvények ugyanazt az értéket két 

hullámhossznál is felveszik. 
Ez mégsem jelent gondot a „vörös” esetében, mert a bal oldali esetben a tritos receptor 
jelzi, hogy ibolyáról van szó. Így tehát a „sötétebb szín” = „vörös”  következtetés az 
esetek nagy részében eredményes identifikációs becslét tesz lehetővé. A színtévesztő 
pedig ezt megtanulja és kisegíti magát e módszerrel. 

Ugyancsak nincs probléma a V ( )λ  csúcsa környékén, így a „nagyon világos” = „sárga” 

identifikáció is eredményes módszerré válhat. 
A „narancs (barna)” és a „zöld” azonban sajnos azonos világossághoz tartozik, miközben 
a tritos receptor még nem segít, így a két színfogalom tipikus összetévesztése várható, 
amint az a színtévesztők panaszaiban is minden esetben megjelenik. 
 
Elméleti (szimulációs) elvárások az anópok színidentifikációjára PDT műszeren: 

Å  Széles a sárga tartománya (520-700 nm) 
Ç  Vöröset lát 
É  Zöldet lát 
Ñ  Narancsot lát 
Ö  Barnát lát 
Ü  Összetéveszti a zöldet – barnával / a zöldet – naranccsal 
á  Fehéret lát türkiz helyett 

4. Kísérleti eredmények 

 

Kritérium 

Páciens  

név 
széles 

sárga 

lát: 

vöröset 

lát: 

zöldet 

lát: 

narancsot 

lát: 

barnát 

felcseréli a: 

zöldet-barnát/ 

zöldet-

narancsot 

lát 

fehéret 

Diagnózis 

M.L. X   X X   X   protanóp 

M.A. X X X X   X X protanóp 

H.P. X X X X   X X protanóp 

E.K. X X   X     X deuteranóp 

H.F. X X X X X     protanóp 

M.Zs.   X X X X   X deuteranóp 
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Összefoglalás 
 
A fenti felismeréseket tömören a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 
A súlyos színtévesztők (dichromátok) színidentifikációs folyamatában az akromatikus 
csatorna világosság információja segíti a színmegnevezési döntéseket, miáltal az 
identifikációs eredményeik a számítottnál jobbak lehetnek. 

 
Arra a kérdésre tehát, hogy miért látnak az anópok az indokoltnál több színt e magyarázat 
ad választ.   
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