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I.  Szemgolyó (bulbus oculi)

II.  Látóideg, központi apparátus 

(nervus opticus, tractus opticus, apparatus opticus centralis)

III.  Járulékos szervek (organa accessoria)

Külső szemizmok (musculi bulbi)

Zsírtest (corpus adiposum orbitae)

Védőkészülék (palpebrae et tunica conjunctiva)

Könnykészülék (apparatus lacrimalis)

Óriás szemgolyó, Chicago, Pritzker Park, Tony Tasset

A látószerv részei



Bulbus oculi-decentrált optikai rendszer

Redukált szem: egy törőfelszín

F: fixációs pont, P: principális pont, N: csomópont

Vizuális tengely (linea visus) :
a fixációs pontot a redukált szem csomópontjával és a 
fovea centralisszal  köti össze 

Axis bulbi externus: 
a szemgolyó elülső és hátulsó legkiemelkedőbb pontját összekötő egyenes,
belső felszínekre nézve: axis bulbi internus

Nervus opticus

Sclera

Cornea

24mm

Porus anterior

Porus posterior

Axis bulbi

Linea visus

Fovea centralis

Equator

Lens

NasalisTemporalis

Horizontalis



A szemgolyó alkotóelemei

Tunica fibrosa
(külső rostos burok)

Tunica vasculosa
(érhártya)

Tunica nervosa
(ideghártya)

Tunicae bulbi:Szemmag:

Camerae bulbi
(szemcsarnokok)

Lens crystallina
(szemlencse)

Corpus vitreum
(üvegtest)

Sagittalis
Prof. Szél Ágoston előadásából.



Tunica fibrosa bulbi

• A dura mater folytatása, tömött rostos 

kötőszövet.

• Alakját a szem belső nyomása tartja fennt.

• Részei:

o Sclera (ínhártya):

hátulsó 4/5 rész, átlátszatlan,

erek és idegek fúrják át 

o Cornea (szaruhártya):

o átlátszó, kidomborodó: kisebb görbületi 

sugár, a teljes törőképesség 2/3-ért felelős.



Sclera

Horizontalis

Arteria et vena centralis retinae

Nervus opticus

Lamina cribrosa sclerae

Conjunctiva

Sclera

Cornea

Spatium subarachnoideum

Vagina bulbi (Tenon-féle
tok)

Spatium episclerale
(Tenon-féle térség)  

„szemfehérje”

m. rectus lateralis
tapadása

m. rectus medialis
tapadása

Vagina externa nervi optici

Sulcus sclerae

axis bulbi

NasalisTemporalis

1-2 mm

0,3 mm

equator

0,6 mm



Sclera-szövettan

• Tömött rostos kötőszövet.

• Lapos kollagén rostkötegek, köztük rugalmas rostok.

• Rostlefutás: a szemgolyó felszínével párhuzamos, de szabálytalan, különböző irányú.

• Fibrocyták (kollagén), melanocyták.

Hálózatos kollagén rostok,  sclera (EM).



*

A cornea ér és pigmentsejt mentes szövet

könnyfilm: pislogással újul

Epithelium:
• többrétegű el nem szarusodó laphám,
• szabad idegvégződések  (n .ophtalmicus),
• jó regenerálódó képesség,
• lateralisan a conjunctiva hámba megy át.

Bowmann-hártya (membrana limitans anterior):
• kötőszövetes lemez, 
• védelem a kórokozóktól és a sérülésektől,
• nem tud regenerálódni.

Stroma (substantia propria):
• számos kollagén rostlemez, köztük keratinocyták (*),
• a lemezek a corneafelszínnel párhuzamosak,
• a lemezeken belül a rostok párhuzamosak,
• szomszédos lemezek egymásra merőlegesek,
• alapállomány-proteoglikánok+víz.

Descemet-féle hártya (lamina limitans posterior):
• speciális lamina basális, az endothel termeli,
• mechanikai támaszték.

Endothelium camerae anterioris:
• egyrétegű laphám,
• a cornea aktív dehidrálásáért felelős - ödéma, homályosodás.elülső szemcsarnok

levegő

*



A cornea szövettani képe

Substantia propria  corneae. Párhuzamos 
kollagén rostok, merőleges lemezek, (EM).

elülső szemcsarnok

levegő

A cornea átlátszóságának okai:

• a kollagén rostok átmérője és egymás közti távolsága azonos

• a kollagén lemezek szabályszerűen rendezettek

• erek, melanociták hiánya,

• dehidráltság.



Limbus: cornea-sclera átmeneti terület

epithelialis őssejtek 
a limbusban

proliferáció és
vándorlás

leváló hámsejtek

Limbus:

• sebészeti viszonyítási pont-élőben kék zóna,

• csarnokvíz levezetés helye (trabeculák),

• egyes immunológiai betegségek és carcinomák 

kiindulópontja,

• corneális epitheliális őssejteket (Vogt paliszád) 

tartalmaz;

o cornea epithelium pótlása

o conjunctivális barrier (károsodásakor 

conjunctivalizáció)



A tunica vasculosa a lágy agyhártyák származéka

• csarnokvíz termelése 

• lencse felfüggesztése

• accomodatio biztosítása

Cornea

Nervus opticus

Sclera

3. Choroidea

1. Iris

2. Corpus ciliare Lens

Pupilla

Camera anterior

Camera posterior

Corpus vitreum

Horizontalis

Részei:

• az ideghártya külső rétegeinek táplálása

• szórt fény elnyelése (pigmentsejtek)

Retina

• blende

Kötőszövetes stroma, erek simaizmok, belülről neuroectodermalis hám borítja.



Spatium perichoroideale I.

nervi ciliares longi et breves:
• a szemideg körül lépnek be
• a corpus ciliare szintjén elágaznak 

A sclerát a choroideától elválasztó kötőszövetes rés

arteria ciliares:
• posteriores longi, 2 db  
• posteriores breves, 6-12 db
• anteriores 7-8 db
• arteria ophthalmica ágaiból

venae vorticosae:
• minden quadránsban 1



vena vorticosa
(4db)

aa. ciliares 
posteriores 

& breves
longi (2db) 

m. rectus
aa. ciliares 
anteriores

ora serrata

irislenssclera

a.et v. centralis 
retinae

circulus arteriosus 
iridis major

s.v.

aa. conjuntivae
posterior
& anterior

Nincsenek erek!!

Spatium perichoroideale
A sclerát a choroideától elválasztó kötőszövetes rés

A chroidea az inhártyáról könnyen leválasztható. Rögzítési pontjai:
• n. opticus belépésénél és a 
• vv. vorticosae kilépésénél.

aa. ciliares anteriores

aa. ciliares anteriores
(4db)

aa. ciliares 
posteriores
longi lat.

circulus arteriosus 
iridis major

circulus 
arteriosus 
iridis minor

m. ciliaris

iris

Artériás ellátás (aa. ciliares):
• Rövid artériák: choroidea, corpus ciliare hátsó része
• Hosszú  és anterior artériák:  corpus ciliare elülső része, iris

Vénás elvezetés:
• vv vortiosae
• vv vorticosae, episclerális vénák

equator



N. Westphal-

Edinger (III.)

Mesencephalon

r. inf. n. oculomotorii

radix brevis (motoria) 

n. nasociliaris

radix longa (sensoria)

Nn. ciliares breves

M. ciliaris, 

M. sphincter pupillae

Ggl. ciliare

Plexus caroticus int. 

Plexus ophthalmicus

Radix sympathica

Nn. ciliares longi

Conjunctiva, Cornea, 

M. dilatator pupillae, 

M. tarsalis, M. orbitalis

Pons

Medulla 

spinalis

Lemniscus 

trigeminalis

Ganglion

trigeminale

Nucleus

sensorius

n. V.

Ganglion cervicale 

superius

Ganglion ciliare, a szemizmok vegetatív 

beidegzése

Prof. Szél Ágoston előadásából.

paraszimpatikus

szimpatikus

szomatoszenzoros

Spatium
perichoroideale-idegek

Nn. ciliares longi



Choroidea-szövettan

sclera

retina

choroidea

Rétegei: 

Lamina suprachoroidea -perichoroidealis térség (lamina fusca sclerae): kötőszövetes hálózat, fibroblastok, 

makrofágok, melanocyták rugalmas rostok, erek ,idegek.

1. Lamina vascularis: a retina felé egyre kisebb ármérőjű kis artériák és vénák, melanocyták, simaizom.

2. Lamina chorocapillaris: sűrű kapillárishálózat, a retina külső, fotoreceptor rétegét táplálja.

3. Bruch-féle membrán: a retina pigmenthámjával szomszédos , többrétegű, vér-retina barrier, m . ciliaris 

tapadási helye. Kétoldalról basalis membránok határolják.



A Bruch-membrán és a macula degeneráció



Corpus ciliare - felépítés

lens

iris

zonula ciliaris

processus ciliares

epithelium

vascularis réteg

m. ciliares

Schlemm csatorna
Fontana terek

corpus
ciliare

orbiculus
ciliaris

corona
ciliaris

Musculus ciliaris:

• m. meridionales (Brücke), m. radiales, m. circulares

(Müller),

• paraszimpatikus beidegzés,

• emlősben simaizom

• melanocyták , elasztikus kötőszövet,

• accomodatio és csarnokvíz elvezetés befolyásolása

Vascularis réteg:

• a choroidea lamina vascularisának folytatása,

• fenesztrált kapillárisok.

• csarnokvíz termelés

Epithelium ciliare:

• a retina folytatása-pars ciliaris retinae,

• kétrétegű köbhám

• csarnokvíz szekréció

sugártest mirigy:
processus ciliares+epithelium



pupilla

Corpus ciliare - makroszkópia

pars optica retinae

ora serrata

1. orbiculus ciliaris

2. corona ciliaris
(m. ciliaris &
processus cliliares)

iris

(plicae ciliares)

corpus ciliare:

A szemgolyó belseje felől nézve



1. m. meridionales (Brücke)- legkülső réteg , a sugártest külső felszínével párhuzamosan az 

orbiculus felé haladó rostok

2. m. radiales- a processusok tövei felé haladnak, a scleratól a szem belseje felé radialisan

3. m. circulares (Müller)- a processusok tövei előtt, legbelül találhatóak

Musculus ciliaris

1.

2.
3.



Epithelium ciliare - pars ciliaris retinae

pigmentált köbhám - a retina pigmenthámjának folytatása

nem pigmentált köbhám - a retina többi rétegének folytatása

vascularis réteg

szem belseje



Epithelium ciliare - csarnokvíz

Funkcionális jellegzetességek:

• basalis és laterális interdigitációk járatrendszere,

• Lamina basalisok és zonula occludensek: 

vér- csarnokvíz barrier.

Csarnokvíz:

• a vér ultrafiltrációjából keletkezik,

• aktív iontranszport, a víz passzívan követi,

• fenntartja a szem belső nyomását,

• táplálja a corneát, lencsét, üvegtestet, retinát,

• összetétele eltér a plazmáétól:

alacsonyabb fehérje és glucose tartalom,

magasabb aminosav, laktát, aszkorbinsav tartalom,

• fénytörése kisebb a corneáénál-enyhe divergencia.

lamina basalis

lamina basalis

vörösvértest

fenesztrált endothel

mitokondrium

RER

zonula occludens

nexus

ciliaris
csatornácska

melanosoma
pigmentált
sejt

nem
pigmentált
sejt

basalis interdigitáció

nexus



Szemcsarnokok, csarnokzug

• Camera anterior bulbi: 

cornea belső felszíne, iris,pupilla területén lencse által körbehatárolt.

• Spongiosa sclerae:

a csarnokzug élénél található  szivacsos szerkezetű  endothellel borított kötőszöveti gerendák ( trabeculae) hálózata,

a m. ciliaris meridionális rostjainak egyik eredési helye.

• Torus sclerae

a sclera sarkantyú alakú megerősödése,

a spongiosa gerendáinak rögzülési pontja,

a m. ciliaris meridionális rostjainak másik eredési helye,

a ligamentum pectinatum-irist rögzítő szalagok-tapadási helye.

• Camera posterior bulbi:

iris, corona ciliaris, zonula ciliaris, lencse által körbehatárolt, de a zonulákon keresztül az üvegtestig terjed.

• A két csarnok összeköttetésben áll (pupilla, valamint lencse és iris közti rés).



Csarnokvíz keringés - konvencionális útvonal

humor aquosus

spongiosa sclerae

sinus venosus sclerae
(Schlemm-csatorna)

venae
aquosaevena episcleralis

• Spongiosa sclerae (*): a trabeculák közti űrökön (Fontana-féle űrök) szűrődik át a folyadék.

• Sinus venosus sclerae (Schlemm csatorna): endothelborítás, aktív reabszorbció, nincs összeköttetés az intertrabecularis térrel.

• Venae aquosae - csak csarnokvizet tartalmaz, vért nem, az episcleralis vénába ömlik.

• A csarnokvíz összetétele a hátulról előre haladva változik - tápanyagfelhasználás, anyagcseretermékek.

• A termelődés és felszívás egyensúlya a szemnyomás állandóságának fenntartása miatt fontos.

csarnokzug

*

iris

sclera

cornea

Schlemm csatorna

csarnokzug*



Csarnokvíz keringés - nem konvencionális,
uveoscleralis útvonal

• Elvezetés a corpus ciliare kötőszövetén, majd sclerán át.

• 25-30 éves kor közt 30%-ban felelős az elfolyásért, ez korral csökken.

• Prosztaglandin analógok itt hatva csökkentik a szemnyomást - elsődlegesen használt szer 

a glaukoma kezelésében az USA-ban.



Iris

camera 
posterior

lensmargo ciliaris

camera anterior

lens

m. sphincter pupillae

iris

lens

cornea
camera anterior

margo pupillaris



iris stroma-egyéni  pigmentáltság és redőzöttség

sima kripták kontrakciós barázda

Iris - rétegek I.

Endothelium camerae anterioris:

• a corneahámmal folytonos,

• szabálytalan, nem egységes réteg,

• árkok, kiemelkedések,

• alatta fibrocyták, melanocyták,

• folytonos az alsó pigmenthám felhajló 

szélével.

Stroma iridis:

• a vascularis rétegnek felel meg-

kapillárisok, circulus art. major és minor,

• laza rostos kötőszövet, 

kollagénrostrendszer-kripták,

• pupilláris szélnél m. sphincter pupillae,

• vastagsága, vér és pigmenttartalma 

határozza meg a szemszínt.

endothelium

stroma

pigmenthám



Iris - rétegek II.

Stratum pigmenti iridis-pars iridica retinae:

• kétrétegű, a choroideahám folytatása, de mindkét réteg 

pigmentált,

• myoepithel sejtek - a stroma felé néző réteg sejtjeinek 

simaizomszerű nyúlványai képezik a m. dilatator pupillaet.

lens

corpus 
ciliare

stroma iridis

m. dilatator 
pupillae

str. pigmenti iridis
(két réteg)

epithelium ciliare

Pupilla tágasság szabályozása:

• m. shpincter- paraszimpatikus beidegzés→ szűkülés,

• m. dilatator - szimpatikus beidegzés→ tágulás,

• a két hatás eredője határozza meg a szembe jutó fény mennyiségét.



Lens crystallina

• Rugalmas, fénytörő közeg.

• A nucleus a cortex rovására korral nő→ rugalmasság csökkenése, presbiopia.

• Ereket nem tartalmaz.

• A zonula ciliaris rögzíti a corpus ciliarishoz.

9mm

nucleus lentis

cortex lentis

equator
equator

polus anterior

polus posterior



A szemlencse fejlődése a 
lencsehólyagból (vesicula lentis)

szemserleg

• elülső hólyagfal:
→ epithelium lentis

• hátulsó hólyagfal:
megvastagodik→primer lencserostok 
(embrionális kor)

• germinatív zóna:

• elongációs zóna: 
→ secunder lencserostok,
egész élet folyamán keletkeznek

• maturáció:
organellumvesztés, enucleáció, 
krisztallin felhalmozódás



Lencsevarratok:

• elülső és hátulsó radi lentis,

• a sejtvégek interdigitációja,

• kezdetben Y alakú lencsecsillag,

• életkorral számuk nő, mintázat változik.

• folyamatos növekedés,

• az equator szintjén a cortexben sejtmagok,

• az új rostok nem érnek körbe:

→ elliptikus alak, ami korral gömbölyűbb

→ lencsevarratok

A szemlencse szerkezete felnőtt korban

cortex

capsula

nucleus



Lens-szövettan

capsula lentis-lencsetok:
• az equatorig vastagabb,  
• a metszés irányában könnyen hasad,
• a lencsehám termeli,
• nagyon vastag lamina basalis (10-20µm),
• kollagén, proteoglikánok, fibronektin, laminin,
• zonula ciliarisok tapadnak rajta, az equatornál

epithelium anterius-elülső lencsehám:
• egyrétegű köbhám,
• apikális felszíne a lencse belseje felé néz,
• a fejlődő lencsehólyag elülső hámjából keletkezik,
• proliferatív képessége megmarad.

fibrae lentis-lencserostok:
• 7-10 mm hosszú átalakult hámsejtek,
• hagymalevél - szerűen elhelyezkedő koncentrikus rétegek,
• kevés sejtkomponens,
• magok csak a fiatalabb secunder rostokban vannak,
• fő komponensük az oldott krisztallin proteinek (α, β,γ, 90%).



Lencsehibák

Hibák kiküszöbölése:

1. Pupillaméret:  a pupilla letakarja a  lencse széleit, a pupilla szűkülésével az aberrációk mértéke 
csökken. (Átlagos pupillaméret: 4mm, szemlecse az equatornál: 9mm.)

capsula

2. A lencse krisztallin tartalma (~törésmutatója) centrálisan magasabb, mint  perifériásan, így 
korrigálja a hibát.



Cataracta-szürkehályog

• A szemlencse  opálossá , szürkévé válik.

• Hatvan éves kor felett ugrásszerűen nő az előfordulása.

• A lencse víztartalma nő, ionháztartása megváltozik.

• Kockázati tényezők:  cukorbetegség, UV sugárzás, szteroid kezelés, családi előfordulás.

• Műtéti megoldás, a szemlencsét műlencsére cserélik.

cataracta=vízesés (görög)



Alkalmazkodás-accomodatio

• pupillaszűkülés 

(sphincter,paraszimp.)

• m. ciliaris kontrakció 

(paraszimp.)

• konvergencia (szemizmok)

pupilla

nyugalom

accomodatio:



Szemnyomás emelkedése - glaukóma

1. Elsődleges, nyitott zugú (krónikus) glaukóma:

Örklött tényezők, elfolyás akadályozott, lassú kifejlődés, időskorra 

jellemző. Minkét szem érintett.

2. Elsődleges, zárt zugú (akut) glaukóma:

Szűk csarnokzug, ami hirtelen még jobban beszűkül   (pupillatágító 

szemcseppek, gyógyszerek, sötétség). Glaukómás roham-egy szemet 

érint, azonnali ellátást igényel.

3. Veleszületett glaukóma-szemfejlődési rendellenesség.

4. Másodlagos glaukóma-trauma, gyulladás, szteroid kezelés 

okozhatja. 

• A nyomás emelkedése károsítja a nervus opticust.

• Második leggyakoribb vakságot okozó betegség.

Elsődleges, zárt zugú glaukóma



Corpus vitreum-üvegtest

• A lencse és a zonula ciliaris mögötti teret tölti ki.

• Kocsonyaszerű, átlátszó:

• 98% víz (humor vitreus), és hyaluronsav,

• 2% stroma vitreum - kollagén.

• Membrana hyaloidea: csak elöl, hyalocyták-hyaluronsav és kollagéntermelés.

• Canalis hyaloideus: embrionális korban artéria hyaloidea fut benne, ami majd felszívódik.

• Üvegtesti homály: úszó árnyékfoltok, inhomogenitás az üvegtestben.

Fejlődő szem, 6. hét



A szem fénytörő  közegei

lens

corpus vitreum

cornea

levegő

csarnokvíz

1. Cornea: a levegő/cornea határfelület 

miatt ez a legjelentősebb törőközeg 

(~80%). Könny!

2. Csarnokvíz.

3. Szemlencse: a második 

legjelentősebb törőközeg (~20%). 

Fénytörése középen más mint a 

széleken. A görbületi sugár változása 

miatt a törésmutatója változik.

4. Üvegtest.

Levegő , (törésmutató (n) = 1.00)



Picasso: Szemek Dali: Szem


