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Alkalmazott jelölések és rövidítések 

 

COP lencse törőképessége (dioptriája) 

IOL intraokuláris lencse 

IOP belső szemnyomás 

IS kezdeti feszültség 

LASIK lézer in situ keratomileusis 

OM optikai mikroszkóp 

PRK fotorefraktív keratektómia 

SD szórás 

SEM pásztázó elektronmikroszkóp 

UBM ultrahang biomikroszkóp 

a a szemlencse ekvatoriális sugara 

acm a sugárizom belső sugara 

Ayr a kor években kifejezve 

b a szemlencse vastagsága 

D  dioptria  

l0 a zonulák kezdeti hossza 

e a lencsemag pozíciója a lencse 
ekvátorához képest 

E rugalmassági modulus 

E11 a Green-Lagrange-alakváltozás-
tenzor első eleme 

EC  a lencse kérgének rugalmassági 
modulusa 

ec az elülső csarnokmélység 

EN a lencse magjának rugalmassági 
modulusa 

F(z) a terhelő erő a kísérleti mérés során 

h a lencsemag vastagsága 

ih, io az ínhártya hátulsó és oldalsó 
vastagsága 

l(z) a zonulák hossza a deformáció 
során 

m a szemgolyó középpontjának és a 
szaruhártya görbületi 
középpontjának távolsága 

n törésmutató 

nl a lencse törésmutatója 

np az üvegtest és az elülső csarnok 
törésmutatója 

Nr(z) a zonulákban ébredő fajlagos erő 

r a lencsemag ekvatoriális sugara 

R az ínhártya külső görbületi sugara 

r(x) a lencse görbületi sugarának 
függvénye 

ra a lencse görbületi sugara elöl 

Ri a szeparáló gyűrű külső sugara 

Ro a támasztó gyűrű belső sugara 

rp a lencse görbületi sugara hátul 

rpol(x) a lencsére illesztett polinomból 
számolt görbületi sugár függvénye 

s a szaruhártya külső görbületi sugara 

szv, sf a szaruhártya vastagsága elöl és 
oldalt 

t a szemlencse vastagsága 

t(z) a zonulák vastagsága a deformáció 
során 
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t0 a zonulák kezdeti vastagsága 

tva  a tok vastagsága elöl 

tvp a tok vastagsága hátul 

V a zonulák össztérfogata 

Vl a szemlencse térfogata 

y(x) a lencse kontúrjának függvénye 

z függőleges eltolódás 

κ a lencse görbülete 

ν Poisson-tényező 
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1. A téma bemutatása, az értekezés felépítése 

A különböző szemészeti beavatkozások alkalmazása napjainkban a legelőremutatóbb, 

és élettani szempontból az egyik legmegfelelőbb eljárás a látást akadályozó problémák 

elhárítására. Ezek többsége műtétet tesz szükségessé, mely műtét igényli a szem mélyreható 

élettani és biomechanikai tulajdonságainak ismeretét. Számos szemészeti műtét létezik, 

amellyel a különböző orvosi problémák elháríthatóak. Többek között ilyen eljárás a 

szaruhártya felületét érintő lézeres műtéti folyamat. Ezekben az esetekben a közelre, vagy 

távolra látás javítása a cél (PRK, LASIK). Olyan beavatkozások is léteznek, amelyek az 

ínhártya lézeres kezelését célozzák meg a szemlencse természetes 

alkalmazkodóképességének visszaállítása céljából (LaseACE). Másféle, de szintén nagyon 

fontos csoportot alkotnak a szürkehályog-műtétek, melyeknél a lencse tokjának meghagyása 

mellett a lencsét intraokuláris (IOL) lencsére cserélik a látás megmaradása érdekében. A 

fentiek mellett természetesen rengeteg egyéb műtéti technika létezik a szem helyes 

működésének helyreállítására. Ezek fényében kifejezetten hasznosnak tűnt egy olyan 

numerikus modell létrehozása, amivel a fent említett és hasonló problémákat biomechanikai 

szempontból vizsgálni lehet.  

Az elmúlt években több tanulmány készült a szem különböző részeinek mechanikai 

vizsgálatára. Mivel a feladat sokszorosan összetett, ez nem meglepő, és az sem, hogy ezeket a 

feladatokat általában végeselem-módszeren alapuló számítógépes programmal modellezték. 

Az olyan komplex modell azonban nagyon ritka, amely globális analízisre alkalmas, és 

megfelelően részletes a szemnél előforduló biomechanikai feladatok szinte mindegyikéhez.  

A legtöbb tanulmányban az egyszerű, vagy kissé összetettebb modellekben a 

különböző részeket homogén, izotrop és lineárisan rugalmas anyagmodellel jellemezték. 

Olyan publikációkban fordul elő nemlineáris anyagmodell, ahol csak bizonyos kitüntetett 

részek elemzését végezték el. Ez azért van így, mert a szem anyagi tulajdonságainak mérése 

rendkívül nehéz feladat. Nemlineáris anyagi paraméterek laboratóriumi mérésére 

intenzívebben csak az elmúlt években került sor, de még a lineárisan rugalmas viselkedés 

leírásához szükséges mechanikai jellemzőkből is hiány van a szem néhány alkotórészét 

tekintve. Ez amiatt van, mert a mechanikai tulajdonságok in vivo (élő szervezeten belüli) 

mérése szinte lehetetlen, de az in vitro (élő szervezeten kívüli) mérések is igen nehézkesek a 

szem felépítéséből következően.  
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A geometriai méretek meghatározása az anyagi paraméterekkel ellentétben már jobban 

megoldottnak mondható, hiszen a szemészeti vizsgálatok folyamán az elülső és hátulsó 

szegmens geometriájának feltérképezése akár in vivo is lehetséges.  

PhD dolgozatom keretein belül a szem komplex háromdimenziós végeselemes 

modellezésével foglalkoztam, különös tekintettel az alkalmazkodóképesség vizsgálatára. A 

dolgozat a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának munkatársaival szoros 

együttműködésben készült. Munkám egyik célja olyan numerikus szemmodell elkészítése, 

paraméterezése és tesztelése volt, amelynek mechanikai tulajdonságai megfelelőek az 

alkalmazkodóképesség vizsgálatára, de emellett egyéb numerikus vizsgálatokra (mint például 

különböző szemműtétek mechanikai tulajdonságainak elemzése) is alkalmas. További célom 

volt a szemlencse ekvátorát körbevevő lencsefüggesztő rostok (zonulák) mélyebb 

megismerése, és a szakirodalomban bizonytalanul közölt anyagjellemzők mérése. Ehhez 

szorosan kapcsolódott egy olyan egyedi kísérleti eljárás kifejlesztése, amivel reprodukálható 

módon elvégezhető ezen rostok rugalmassági tulajdonságainak vizsgálata.  

Az értekezésben rövid elméleti bevezetés után a következő részfeladatokkal 

foglalkoztam: 

- a szem komplex modelljének felépítése a biomechanikai szempontból fontos részek 

figyelembevételével, aminél kiemelten fontos volt 

- a szemlencse és a környező részek részletes modellezése,  

- a modell alkalmazásának bemutatása az alkalmazkodóképesség vizsgálatára,  

- klinikai felhasználás a jelenleg fejlesztés alatt álló természetes alkalmazkodást 

visszaállító műtét geometriájának kedvezőbb kialakítására, és végül 

- a lencsefüggesztő rostok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára kifejlesztett 

kísérleti eljárás részletes ismertetése és a mérési eredmények kiértékelése.  

A fejezetek tehát a következőket tárgyalják részletesen: 

A szem numerikus modellezése 

 A szemet felépítő részeket a különböző vizsgálatok céljából homogén, rugalmas 

kontinuummal vettem figyelembe, melynek geometriai és mechanikai tulajdonságai a valós 

paraméterek ismeretében szükség szerint egyszerűen módosíthatók. A felhasznált 

paramétereket részben saját kísérletekből, részben a szakirodalomból nyertem. 

 A szem, mint élő szövet, élettartama során folyamatos átalakuláson megy keresztül. 

Az átalakulás kettős, egyrészről az életkor előrehaladtával a szemlencse geometriája változik, 
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másrészről a szemet alkotó részek anyaga általában fokozatosan merevedik, azaz rugalmassági 

modulusa az öregedés során növekszik. Ezen felül a lencse optikai tulajdonságai (úgymint 

fénytörési mutató) is változnak. Az általam létrehozott komplex modell felépítésének 

algoritmusa olyan, hogy a geometriai és anyagi paraméterek tetszés szerint, a mért, vagy 

újonnan meghatározott adatok alapján könnyen változtathatók. 

 Az alkalmazkodási folyamat modellezése 

 Komplex numerikus modellem segítségével vizsgáltam a szemlencse alkalmazkodási 

folyamatának (akkomodáció) alakulását a szem időbeli változásának függvényében. Klinikai 

mérésekkel összehasonlítva igazoltam a modell számítási eredményeit. Megvizsgáltam, hogy 

a geometriai és anyagi paraméterek mellett a lencse optikai tulajdonságaiban (fénytörési 

mutató) történő változás milyen mértékben van hatással az alkalmazkodási folyamatra. A 

modell segítségével magyarázható a lencseparadoxon is. 

 Az ínhártyát érintő műtéti eljárás vizsgálata 

 A természetes alkalmazkodás visszanyerését célzó, jelenleg fejlesztés alatt álló műtéti 

eljárás hatékonyságának növelése céljából paraméteres futtatásokat végeztem a végeselemes 

numerikus modell segítségével. Ez segítséget nyújthat a műtéti eljárás fejlesztésének további 

folyamataiban, annak érdekében, hogy a műtét eredménye a lehető legnagyobb 

alkalmazkodási szélességnövekedést szolgáltassa.  

 A lencsefüggesztő rostok mechanikai tulajdonságainak laboratóriumi mérése 

 A szemlencse működését mechanikai szempontból erősen befolyásoló rostok 

pontosabb mechanikai tulajdonságainak megismerése érdekében reprodukálható 

laboratóriumi mérési eljárást fejlesztettem ki. Ennek legfontosabb előnyei közé tartozik az in 

situ állapotban történő mérés. A mérési eredmények viszonylag gyors kiértékelésére 

analitikus és numerikus megoldásokat is adtam. A laboratóriumi mérési és kiértékelési eljárást 

sertésminták segítségével fejlesztettem és teszteltem, de a teljes mérési technika kiterjeszthető 

emberi minták vizsgálatára is. A kidolgozott módszer segítséget nyújthat a numerikus modell 

pontosabb felépítéséhez, mivel ilyen in situ mérési módszer és eredményei eddig nem álltak 

rendelkezésre. 

 Megjegyzem, hogy a témában további kutatási lehetőséget ad például a különböző 

intraokuláris lencsék alkalmazása, a behelyezésük utáni helyes működésük vizsgálata. Távlati 
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terveim között szerepel az intraokuláris lencse elhelyezése után is működő sugárizom 

vizsgálata, vagyis annak eldöntése, hogy ez milyen - esetleges pozitív - hatást gyakorolhat az 

alkalmazkodóképességre.  
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2. A szem élettani felépítése 

2.1. A szem felépítése, az egyes alkotórészek szerepe 

A szem az egyik legfontosabb érzékszervünk. A látószerv három fő részből tevődik 

össze: szemgolyó (bulbus oculi), szemideg (nervus et tractus optici) és a járulékos szervek 

(organa accessoria), amelyek a szem mozgatókészülékéből és vele együtt a szemgödör 

zsírtestéből, a szem védőkészülékéből és a könnykészülékből állnak (Szentágothai [1973] 

alapján): 

A bulbus oculi a szorosan vett látószerv (1. ábra). Lényegében egy átlagosan 24 mm 

átmérőjű, gömb alakú test. A szemgolyó külső részét három burok alkotja. Ezeken belül a 

kitöltő – törőközegként is szereplő – szem magva: a szemcsarnok (camerae bulbi), a lencse 

(lens) és az üvegtest (corpus vitreum) helyezkedik el. A külső erős, fehér, nagyobbára 

kollagén rostokból felépített gömbhéj alakú burok - amely a szemgolyó hátsó 80%-át alkotja - 

az ínhártya (sclera). Az ínhártya a szemideg belépésének helyén a szem hátsó pólusától 3 

mm-re a legvastagabb (1-2 mm), előre fokozatosan vékonyodik, legvékonyabb (0,5 mm), az 

ekvátor1 környékén, majd előrébb ismét vastagodik (0,6 mm). Az elülső felszínen kisebb 

görbületi sugarú 11 mm átmérőjű gömbszelvényként kissé előreugrik az átlátszó óraüvegszerű 

szaruhártya (cornea). Ebből következően a görbületi sugarainak metszéspontja előrébb van, 

mint a szemgolyó középpontja.  

 

1. ábra - A szemgolyó metszete, az ábra eredetijét lásd: https://www.mozaweb.hu/Lecke-BIO-

Biologia_11-A_szem_felepitese-10253 (megtekintés időpontja: 2015.02.02.) 

A szaruhártya középen kissé vékonyabb (0,55 mm), szélső részein valamivel 

vastagabb (0,8 mm). Az ínhártya belső oldalán található az érhártya (choroidea). Dús 

érfonatai révén az érhártya a szem belső nedvkeringését és a fényérzékeny ideghártya (retina) 

                                                      
1 Forgásfelületek esetén a legnagyobb sugarú paralelkört nevezzük ekvátornak. 
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gyors anyagcseréjű külső rétegeinek oxigénellátását és táplálkozását biztosítja. Az érhártya 

előrehaladó folytatása a sugártest (corpus ciliare), a kettő közötti határt ora serratának 

nevezzük. Az érhártya belső felszínén az ora serratától a szaruhártya irányában előreforduló 

sűrű redőzetet (plicae ciliares) találunk. Előrébb a sugártest megvastagodva beemelkedik a 

szem ürege felé. A sugárkorona a szem tengelyirányú metszetén háromszögletű beemelkedés, 

amelyet részben a sugárkorona szövetét elfoglaló sugárizom (musculus ciliaris), részben a 

taréjszerű meridián irányú sugárnyúlványok (processus ciliares) hoznak létre. A sugártest 

legfontosabb alkotórésze a sugárizom, a szem alkalmazkodásának (akkomodáció, amiről 

később még részletesen szólok) aktív szerve, a szem meridián irányú metszetén gyűrű alakú 

simaizom. Az írisz (szivárványhártya) lapos gyűrű alakú lemez, amely a folyadékkal telt 

szemcsarnokot két részre osztja, a szem színét is ez határozza meg. A szembe belépő fény 

mennyiségét is szabályozza. Közepén a megvilágosítástól függően erősen változó méretű – 

középméretben 4 mm átmérőjű – kerek nyílás, a pupilla foglal helyet. Az írisz szövetei a 

sugártesthez folytatólagosan kapcsolódnak. 

   

 

2. ábra – A szemlencse a tokkal együtt (A); a lencse a zonulákkal és a hozzátapadó üvegtesttel 

együtt (B); a szemlencse, kiemelve a hozzátapadó zonularostokat (C), szarvasmarhamintákon 

bemutatva (saját felvétel) 

A látásért közvetlenül két objektív, a külső szaruhártya és a belső a szemlencse (1. ábra 

és 2. ábra) felelős. A fénysugarak áthaladnak először a szaruhártyán, majd a szemcsarnokon, a 
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szemlencsén és végül az üvegtesten (3. ábra), elérik a retinát, ezután kognitív2 funkciók 

igénybevételével kialakul a látott kép. A retinát a látás érzékelésére a fotoreceptorok (120 

millió pálcika, és a színek érzékelésére 8 millió csap) alkotja. A nyúlványok legnagyobb 

koncentrációja az úgynevezett sárgafoltban (1. ábra), tehát a legélesebb látás helyén van. Az 

ember – és vele együtt a többi főemlős is – a világot a kéktől egészen a vörös színig (tehát 

körülbelül a 400-tól 700 nm-ig terjedő hullámhosszon) érzékeli. A szaruhártya görbületének a 

függőleges és a vízszintes irányban való egyenetlenségét asztigmatizmusnak nevezik 

(ilyenkor a függőleges és vízszintes vonalak nem ugyanabban a pontban fókuszálódnak). A 

szaruhártya és a szemlencse együttes működésének eredménye az, hogy a nézett tárgy képe 

kialakul a szemgolyó hátsó falán, a retinán. A mozgatóizmok (sugártest, sugárizom, 1. ábra) 

segítségével a lencse görbületét meg tudjuk változtatni úgy, hogy a szem a különböző 

távolságban levő tárgyakra képes fókuszálni (Helmholtz [1867], Hartridge [1925]). A lencse 

az írisz mögött helyezkedik el körülbelül 3 mm-re a szaruhártya csúcsától. A normális 

szemlencse, ha teljesen elernyed a sugárizom, a végtelenre áll be, ami azt jelenti, hogy a nagy 

távolságban lévő tárgyakat élesen képezi le a retinára. Közeli tárgyak fókuszálásához az 

szükséges, hogy a szemlencse egy gyűrű alakú izom megfeszülésével (sugárizom) domborúbb 

legyen, fókusztávolsága csökkenjen. Maga a szemlencse bikonvex lencséhez hasonló, 

körülbelül 9 mm átmérőjű test (Szentágothai [1973], Strenk et al. [1999], Abolmaali et al. 

[2007]), újszülöttön csaknem gömb alakú. Mélységi vastagsága körülbelül 4-4,5 mm, elülső 

felszíne (facies anterior) laposabb, hátsó felszíne (facies posterior) domborúbb. A két felszínt 

a lencse szélén az erősen lekerekített ekvátor köti össze. A lencse átlátszó, és állományát 

kívülről egy teljesen zárt hártya (burok), a lencsetok (capsula lentis) veszi körül (2. ábra). Ez 

elöl aránylag vastagabb, hátul vékonyabb. A tokon belül kocsonyásabb kéregállományt 

(cortex lentis), és tömörebb magot (nucleus lentis) lehet megkülönböztetni. A lencse az élet 

során állandóan növekszik, és fokozatosan csökken a rugalmassága, lassan a távolságra 

beállított állapotában merevedik meg. Fiatal, normális látású egyéneknél a szem 

alkalmazkodóképessége (vagyis a képesség a különböző távolságú tárgyak fókuszálására) 

nagy, így a gyermek a szemével nagyon könnyen tud alkalmazkodni a tiszta látáshoz még 

akkor is, ha egy nagyon rövidlátó személynek a szemüvegét rakják a szeme elé. Az életkorral 

együtt a szem alkalmazkodóképessége egyre csökken, a normális fókuszáló képesség 

időseknél legtöbbször hiányzik, ezt az állapotot presbyopiának (időskori távollátásnak, 

öregszeműségnek) nevezzük. Ez általában 45 éves kor körül kezd el jelentkezni, amikor a 

                                                      
2 Megismerő, a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló. 
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lencse fokozatosan megvastagszik és megmerevedik, ami következménye a szövetek 

természetes öregedésének. A sugárizom ilyenkor már nem képes megfelelő mértékben 

megváltoztatni a szemlencse görbületi viszonyait. (Helmholtz [1867], Hartridge [1925], 

Szentágothai [1973], Levin et al. [2011]).  

A szemlencsét a sugártesttel a sugárirányban elhelyezkedő lencsefüggesztő rendszer 

(zonula ciliaris) kapcsolja össze. Az ezt alkotó szálakat zonularostoknak (fibrae zonulares) 

nevezzük (2. ábra). A zonulák a sugárnyúlványok közötti völgyekben kezdődnek, és a lencse 

ekvátora felé folytatódva a lencsénél végződnek, annak ekvátora környezetében tapadnak a 

lencsetokra. A szemgolyó üregét kitöltő anyagok nyomása, és részben a rostos burok 

ellenállása a sugártestet kifeszíti, az azon eredő zonularostok maguk is megfeszülnek, és a 

lencse ekvátorára sugárirányú húzást gyakorolva azt laposan tartják, amelynek következtében 

a szem távolra áll be. Az alkalmazkodás lényege, hogy a musculus ciliaris összehúzódása 

több tényezővel ellazítólag hat a zonularostokra. Valamennyi tényező együttesen a 

zonularostok eredési pontjait közelíti a lencse ekvátorához, tehát a tapadási pontjukhoz. Az 

így ellazult rostok hatása alól felszabadult lencse a rugalmasságánál fogva domborúbbá válik, 

és ezzel a szem közelebbre állítódik be a Helmholtz-féle elmélet (Helmholtz [1867], 

Hartridge [1925]) szerint (4. ábra). Az említett két objektív (szaruhártya, szemlencse) mellett 

törőközegként működik az üvegtest és a szemcsarnok is. Az üvegtest a lencse és a 

lencsefüggesztő rendszer mögötti teret kitöltő kocsonyaszerű átlátszó állomány. Víztartalma 

98% (3. ábra).  

 

3. ábra – Az üvegtest, sertésmintán bemutatva (saját felvétel) 

Előrefelé vékony megszilárdult határrétege választja el a lencsefüggesztő rendszer hátsó 

felszínétől. A lencse domború hátsó felszínének megfelelően az üvegtest elülső felszínén 

középen gödör található. Szemcsarnoknak a szaruhártya hátsó felszíne, a sugártest elülső 

része, a lencsefüggesztő rendszer és a lencse elülső felszíne közé kerülő, csarnokvízzel 

kitöltött teret nevezzük (1. ábra). Minthogy a lencsefüggesztő rendszer nem egységes 
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képződmény, hanem rostok rendszere, a csarnok beépült a zonularostok közötti hézagokba, 

sőt voltaképpen ezen keresztül az üvegtest elülső felszínéig. 

 

4. ábra – Rézusmajom szemlencséje távolba néző (A) és közelre néző (alkalmazkodott) (B) 

állapotban szivárványhártya-műtét után, az ábra eredetijét lásd: Levin et al. [2011] 

 A jól látó szem fénytörőereje távolra tekintéskor körülbelül 60 dioptria3. A négy 

törőközeg – a fény áthaladásának sorrendjében feltüntetve a törésmutatókat is – (Moffat et al. 

[2002a], [2002b], Abolmaali et al. [2007], Levin et al. [2011]): a szaruhártya (n≈1,376), a 

csarnokvíz (n≈1,336), a szemlencse (n≈1,42) és az üvegtest (n≈1,336). A törőerő kétharmada 

a szaruhártya, harmada a szemlencse törőerejéből adódik össze (5. ábra). Ahogy említettem, a 

szem törőereje közelre nézéskor megnő, ami a változtatható törőerejű lencsének köszönhető. 

Az alkalmazkodás az életkor növekedésével csökken, gyerekeknél akár 12, 25 évesen akár 8-

9, 50 éven túl 1-2 dioptria az alkalmazkodási szélesség (akkomodációs szélesség). Az 

alkalmazkodási szélesség alatt a legnagyobb és legkisebb törőképesség (közelre és távolra 

fókuszálás dioptriájának) különbségét értjük (6. ábra). Nincs tudomásunk arról, hogy a szem 

belső nyomása4 (IOP) befolyásolná a szemlencse alkalmazkodási folyamatát, azonban az 

alkalmazkodás bekövetkezte után a belső szemnyomás értéke minimálisan változik (Rai 

[2007]). Az alkalmazkodás folyamatáról részletes térbeli vizualizációval és az egyes 

                                                      
3 A dioptria a fókusztávolság reciproka 1/m dimenzióban kifejezve. 
4 A szemnyomást a szemben található folyadék, a csarnokvíz termelődése és elfolyása közötti egyensúly alakítja 
ki. Normál értéke 10-21 Hgmm, ami 1,33-2,79 kPa-nak felel meg. 
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alkotórészek szerepével Goldberg [2015] számítógépes grafikával készülő modellt alkotott, 

amelynek azonban semmiféle biomechanikai, matematikai alapja nincs, csupán a különböző 

műszerekkel mért és megállapított viselkedés és lencsemozgás részletes grafikus 

megjelenítését tartalmazza, de a folyamat elméleti megértéséhez, elképzeléséhez így is nagy 

segítséget nyújt.  

 

5. ábra – A szem képalkotása, az ábra eredetijét lásd: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/az-emberi-

szem/az-emberi-szem-kepalkotasa (megtekintés időpontja: 2015.02.02.) 

A közellátó (rövidlátó) ember szemlencséje túlságosan görbült, domború vagy a 

szemgolyójának tengelyhossza az átlagosnál nagyobb, s így a kép általában a retina előtt 

keletkezik. Minthogy a szem csak a nagyon közel elhelyezett tárgyak éleslátásához tud 

alkalmazkodni, távoli tárgyakat nem képes a retinára leképezni. A távollátó (túllátó) 

szemlencséje nem eléggé domború, vagy a szemgolyójának hossza kisebb az átlagosnál, így a 

kép általában a retina mögött jön létre. Ez esetben a szem a távoli tárgyakhoz tud 

alkalmazkodni, de „csődöt mond”, ha a tárgy viszonylag közel van. Az optikus mindkét 

esetben szemüveggel tud segíteni, éspedig a közellátónak homorú (konkáv), a távollátónak 

domború (konvex) lencsével. 

 

6. ábra – A szubjektív módon mért alkalmazkodási szélesség változása a kor függvényében, 

az ábra eredetijét lásd: Levin et al. [2011] 
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A 7. ábra mutatja a csontos szemüregben a szemgolyó koponyán belüli elhelyezkedését a 

zsírtestben és a szemgolyóhoz tapadó szemmozgató izmokat (melyből hat darab van), továbbá 

a szemgolyó hátsó részéből kilépő látóideget. 

 

7. ábra – A szemgolyóhoz tapadó szemmozgató izmok, a látóideg és az ezeket körülvevő 

csontos szemüreg, az ábra eredetijét lásd: Levin et al. [2011] 

2.2. A szakirodalomban található – szemre vonatkozó – geometriai és anyagi 

jellemzők ismertetése 

A különböző numerikus biomechanikai vizsgálatokhoz elengedhetetlen a modellezett 

szerkezet, jelen esetben a szem (bulbus oculi) geometriai méreteinek és mechanikai 

paramétereinek ismerete. Az ezekhez kapcsolódó szakirodalmi adatokat ismertetem ebben a 

pontban. 

2.2.1. Geometriai méretek, adatok 

A geometriai méretek meghatározása általánosságban egyszerűbb feladat mint a 

mechanikai állandók meghatározása. Az egyes élettani részek befoglaló méreteinek 

meghatározására többféle mérési módszer és műszer is rendelkezésre áll (akár in vivo vagy in 

vitro mérésről legyen szó). A teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat ezek közül: 

mágnesesrezonancia-képalkotás (MRI), optikai mikroszkóp (OM), ultrahang biomikroszkóp 

(UBM), Pentacam (komplett elülső szegmentum elemző készülék), pásztázó 

elektronmikroszkóp (SEM), stb. 

A szemgolyó külső befoglaló formája nagyon közel áll a gömbfelület alakhoz. Ettől 

csak az elülső részén – a szaruhártyánál – tér el (8. ábra). Az ínhártya külső felületének átlagos 

sugara 12 mm, oldalt vékonyabb (0,55 mm), hátul vastagabb (1,0 mm). A szaruhártya átlagos 
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külső görbületi sugara 7,8 mm, belső görbületi sugara 6,8 mm. Vastagsága a közepén kisebb 

0,52-0,55 mm, a szélei felé nagyobb. A szaruhártya átmérője körülbelül 11-11,5 mm. Ebből 

következően az ínhártya külső gömbfelületének középpontja és a szaruhártya gömbsüvegének 

középpontja közötti távolság körülbelül 5 mm-re adódik (Woo et al. [1972a], Szentágothai 

[1973], Power [2001], Asejczyk-Widlicka et al. [2004], Norman et al. [2010], Śródka [2011]). 

 

8. ábra – A szaruhártya és az ínhártya vastagságának geometriája (metszet) 

A külső burkon kívül a másik jellegzetes geometria adatokkal rendelkező rész maga a 

szemlencse, és annak pozíciója a külső burkon belül. A szemlencse geometriája alapvetően 

két összeillesztett félellipszoidra hasonlít, melyeknek két egyező nagyobb, és egy különböző, 

ezeknél kisebb féltengelye van. A nagyobb féltengelyeihez tartozó kerületét a lencse 

ekvátorának nevezzük (2. ábra). A lencse minden pontjában konvex, ezáltal bikonvex 

gyűjtőlencseként funkcionál. A lencse geometriai tulajdonságai a korral jelentős mértékben 

változnak. Ahogy említettem, maga a lencse három jól elkülöníthető részből (tok, mag, kéreg) 

áll. Ezeknek a vastagsága lényegesen, átmérője kevésbé változik a kor előrehaladtával. Külső 

tokjának a vastagsága nem állandó. Elülső része vastagabb, hátsó része vékonyabb. Ezt Levine 

et al. [2011] alapján az elsők között Fincham [1937] közölte. Ezek a vastagságok a korral 

növekednek (Fischer és Pettet [1972], Krag et al. [1997], Krag és Andreassen [2003a], Krag 

és Andreassen [2003b]). Krag és Andreassen [2003b] vizsgálatai alapján az elülső és hátulsó 

tok vastagságának változását a kor függvényében jól szemlélteti a 9. ábra. A lencsét körbefogó 

tok falvastagsága az elülső részen (9-17), 15-30 μm, a hátulsó részen (2-3), 5-7 μm a lencse 

tengelyvonalában értelmezve (a zárójelben lévő értékek Barraquer et al. [2006] adatait 

mutatják). 
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9. ábra – A lencsetok vastagságának változása a kor függvényében, az ábra eredetijét lásd: 

Krag és Andreassen [2003b] 

               

10. ábra – A lencse vastagságának változása a kor függvényében, az ábrák eredetijét lásd: 

Strenk et al. [1999], Moffat et al. [2002b] 

A lencse kérge és magja sem marad állandó méretű (10. ábra), tehát a lencse 

vastagsága folyamatosan változik a korral (Brown [1973], Strenk et al. [1999], Burd et al. 

[2002], Moffat et al. [2002b], Jones et al. [2005], Liu et al. [2006]). Brown [1973] a lencse 

magjának méretéről is közöl adatokat. A lencse kérgének elülső és hátulsó alakjának leírására 

Chien et al. [2003] munkájában egy, mindenhol pozitív Gauss-görbületű sima függvényt 

használt ((1) egyenlet), amelyet más szerzők is felhasználtak a különböző vizsgálataik során 

(Liu et al. [2006], Abolmaali et al. [2007]). Ez a függvény különböző MRI felvételekre történt 

illesztések alapján az elülső és a hátulsó lencsefelület leírására a következő (kihasználva a 

lencse tengelyszimmetriáját, ez a függvény a lencse szimmetriasíkjában adja meg a lencse 

kontúrjának alakját, 11. ábra): 
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amiben a és b a befoglaló méreteket, c és d pedig a lencse alakját határozza meg. A lencse 

elülső és hátulsó felszínének görbületi viszonyaival, ezek konkrét értékeinek 

meghatározásával, elemzésével mágneses rezonancia képalkotás segítségével Lowe és Clark 

[1973] és Spehhard et al. [2011] is foglalkozott. Publikációik szerint az elülső lencse 

felszínének görbületi sugara nagyobb (7,9-12,7 mm), a hátulsó felszíné kisebb (5,0-9,0 mm). 

Az alkalmazkodás során az elülső felszín görbületi sugarának változása nagyobb mértékű, 

mint a hátulsó felszíné (Goldberg [2015]). 

 

11. ábra – A lencse elülső (ya(x)) és hátulsó (yp(x)) kontúrja 

A lencse ekvátoránál a zonularostok egymáshoz közel, de három különböző 

csoportban tapadnak a lencse pereméhez (elülső, középső és hátsó zonularostok), ezek 

mennyiségének aránya egymáshoz képest körülbelül 6:1:3 (Burd et al. [2002], Liu et al. 

[2006], Levine et al. [2011]). A három csoportból az elülső csoport 1,5 mm-re a lencse 

ekvátorától, a hátulsó csoport 1 mm-re a lencse ekvátorától, a középső csoport a lencse 

ekvátoránál csatlakozik a lencse tokjához. Burd et al. [2002] kétdimenziós modelljében a 

zonulákra alkalmazott rugómerevségeit felhasználva (1,5 MPa rugalmassági modulust 

feltételezve) a rostok vastagsága körülbelül 0,04 mm, 0,00667 mm és 0,02 mm-re adódik 

(elülső, középső és hátulsó szálak vastagsága). Kaczurowski [1964] munkájában a különböző 

elhelyezkedésű zonulaszálak mennyiségével és átmérőjük megállapításával foglalkozott. 

Eredményei szerint az elülső zonulák darabszáma 100 darab 50 µm-es átmérővel, 50 darab 

ekvatoriális szál 40 µm-es átmérővel és 135 darab hátulsó zonula szál szintén 40 µm-es 

átmérővel. Keresztmetszeti területet tekintve ez összesen 0,428 mm2. Ha ezt az értéket 

elosztanánk egy átlagos lencse ekvatoriális kerületével (≈27 mm), akkor átlagos 
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vastagságként körülbelül 0,016 mm-t kapnánk a zonulák összegzett vastagságára, mint 

hártyára a lencse ekvátora mentén. 

2.2.2. Mechanikai, anyagi paraméterek 

A szemgolyót alkotó – 2.1-es pontban részletezett – alkotórészek mechanikai 

tulajdonságainak in vivo vizsgálata, anyagi paramétereinek meghatározása nem igazán, vagy 

csak nagyon korlátozott mértékben lehetséges, hiszen az egyes lágy szövetek mechanikai 

paramétereinek kísérleti úton történő meghatározása igen nehézkes és költséges. Élő 

szövetekről lévén szó a szakirodalomban található anyagi paraméterek között igen nagy 

szórás figyelhető meg, ami a következő összefoglalásból is látható. Az egyes részeknek az 

anyagi tulajdonsága a kifejlődésnek köszönhetően valamilyen szinten anizotropnak, 

ortotropnak mondható. A legtöbb publikáció – néhány kivételtől eltekintve (Pinsky et al. 

[2005], Pandolfi és Holzapfel [2008], Burd [2009], Lanchares et al. [2012]) – kizárólag 

lineárisan rugalmas, izotrop viselkedést feltételez és ennek megfelelően rugalmassági 

modulust és néhány esetben Poisson-tényezőt állapít meg kísérleti úton.  

A különböző publikációk adatai között a legszembetűnőbb eltérés a szaruhártya és az 

ínhártya egytengelyű húzókísérleti diagramjai esetén látható (Woo et al. [1972b], Andreassen 

et al. [1980], Friberg és Lace [1988], Hoeltzel et al. [1992], Bryant et al. [1994], Uchio et al. 

[1999], Power [2001], Bisplinghoff [2009], Elsheikh et al. [2008, 2010], Śródka [2011], 

Geraghty et al. [2012]). Andreassen et al. [1980], Hoeltzel et al. [1992], Bryant et al. [1994], 

Uchio et al. [1999], Power [2001] és Śródka [2011] munkáiban közölt egytengelyű 

feszültség-alakváltozás összefüggéseket a 12. ábra mutatja. A szaruhártya-ínhártya párosának 

kezdeti rugalmassági modulusa a különböző szerzők eredményei alapján 0,3-350 MPa 

intervallumban változik, a Poisson-tényező változása pedig ν=0,4-0,42. Ehhez nyilván 

hozzátartozik az a tény is, hogy a nagyobb rugalmassági modulusokat nagyobb terhelési 

sebesség mellett érték el, de ezeknek a konkrét értéke az említett forrásokban nem minden 

esetben derül ki egyértelműen. A 12. ábra alapján belátható, hogy Uchio et al. [1999] által 

mért kezdeti rugalmassági modulusok kiugróan nagyok a többi szerző által meghatározott 

értékekhez képest. Ezt a tényt több szerző is kiemeli a munkájában, ezért én a későbbi 

számításaim során ezeket a kiugróan magas értékeket eleve kizártam az alkalmazható 

paraméterek közül. Az ínhártya és a szaruhártya rugalmassági modulusának aránya Woo et al. 

[1972a] munkája alapján körülbelül öt körül van (Esclera/Ecornea=5). Ez az arány a többi 
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publikáció adatai alapján is megközelítőleg ennyi. A mechanikai viselkedés 10% alatti 

alakváltozás esetén lineárisnak, vagy közel lineárisnak mondható. 

 

12. ábra - Az ínhártya és a szaruhártya egytengelyű húzókísérleteihez tartozó feszültség-

alakváltozás diagram a különböző források alapján. 

 

13. ábra – A lencse kérge (A) és magja (B) (saját felvétel) 

A lencse mechanikai tulajdonságainak meghatározására a 1960-as és 1970-es években 

Fisher és kutatócsoportja végzett igen sokféle és részletes kísérletet (Fisher [1969], Fisher 

[1971], Fisher [1973], Fisher [1977], Fisher és Hayes [1982], Fisher [1986]). A lencse 

magjára és kérgére (13. ábra) Fisher körülbelül 3 kPa nagyságú rugalmassági modulust 

állapított meg, de ezt az értéket a kor függvényében változónak találta. A Poisson-tényező 

értéke nála ν=0,49. Az életkor függvényében ábrázolt kéreg és mag rugalmassági modulus 

értékeket a 14. ábra szemlélteti Fisher [1971] munkája alapján a következő illesztett 

görbékből:  
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amelyekben Ayr a kor években kifejezve, továbbá aN = 0,64; bN = –3,529·10-3; cN = 4,286·10-4; 

dN = 1,518·10-5; aC = 0,46; bC = 1,45·10-1; cC = –1,484·10-3. 

 

14. ábra – A lencse kérgének és magjának rugalmassági modulusai a korral növekednek, 

Fisher [1971] 

Ebbe a nagyságrendbe eső értéket Wilde et al. [2012] szintén megerősítette, mivel 

hasonló tendenciát kapott a lencse kérgének és magjának rugalmassági modulusában történő 

változásra, mint Fisher [1971]. Fisher és Wilde is egyfajta pörgetéses5 technikával határozta 

meg a rugalmassági paramétereket. Van Alphen és Graebel [1991] egy húzókísérletszerű 

eljárással 4,4-10,9 kPa-t közölt a lencse magjának és kérgének együttes rugalmassági 

modulusára. 

A lencsetok rugalmassági modulusa Fisher [1969] szerint csökken az életkorral (10 

éves korban körülbelül 7 MPa, ami idősebb korban 1 MPa-ra csökken). Ezt Krag et al. [2003] 

cikkeiben cáfolta, és a 15. ábra alapján azt mondta, hogy a tok rugalmassági modulusa egy 

bizonyos korig növekszik, ezután 1,45 MPa értékű marad. A két szerző a kísérletei során 

szakítógéppel vizsgálta a tokokat. Ziebarth et al. [2011] atomerő-mikroszkóp segítségével 

mérte a lencsetok rugalmassági modulusát, 0,13 MPa értéket közölt. Van Alphen és Graebel 

[1991] egy egészen más húzókísérlettel 1,2-2,1 MPa értéket mért a lencse tokjának 

rugalmassági modulusára. A lencsetok Poisson-tényezője náluk ν=0,47. 

                                                      
5 A szemlencsét ennél a módszernél a hátulsó felénél egy tengelyre rögzítik, és bizonyos sebességgel a 
szimmetriatengelye körül pörgetik. A pörgetés közben a deformációs alakot rögzítik, majd ez alapján adják meg 
a lencse rugalmassági paramétereit. 

(2) 

(3) 
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15. ábra – A lencsetok rugalmassági modulusa a kor függvényében, az ábra eredetijét lásd: 

Krag et al. [2003a] 

A zonularostok rugalmassági modulusáról viszonylag kevés, és többnyire megkérdőjelezhető 

adat áll rendelkezésre. A korábban említett Van Alphen és Graebel [1991] a zonularostok 

rugalmassági modulusát is megbecsülte, mégpedig 1,5 MPa értékre. Fisher [1986] cikkében 

0,35 MPa értékben állapította meg a zonulák rugalmassági modulusát. Egy ezeknél frissebb 

méréssorozattal Michael et al. [2012] 0,27-0,34 MPa értéket mért az emberi zonularostokra, 

és a korral csökkenő mértékűnek találta azt. 

 A sugártest és sugárizom rugalmassági modulusát Van Alphen és Graebel [1991] 12 

kPa-nak állapította meg, Power [2001] a számításaihoz 11 MPa-t használt (ν=0,4). Power 

[2002] alapján az üvegtest, a csarnok és a szemgödör zsírtestének rugalmassági modulusa 

rendre 0,042 MPa, 0,037 MPa és 0,047 MPa, (Poisson-tényező ν=0,49). 

 A Függelék 9.1 pontjában találhatók az Abolmaali et al. [2007] és Power [2001] által 

használt legfontosabb anyagi és geometriai paraméterek.  
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2.2.3. Optikai paraméterek 

Az előzőekben ismertetett geometriai és anyagi paramétereken felül a szemlencse 

optikai tulajdonságai is változnak az öregedéssel, ami szintén hatással van az alkalmazkodási 

szélességre. Ez a változás a törésmutatóban következik be, Garner et al. [1998], Dubbelman 

és Van der Heijde [2001], Moffat et al. [2002a], Moffat et al. [2002b], Jones et al. [2005], 

Richdale et al. [2013]. 

 

16. ábra – A lencse törésmutatójának 

változása a kor függvényében, a lenti 

egyenes a lencse peremén, a fenti pedig 

belül értendő, az ábra eredetijét lásd: 

Moffat et al. [2002a] 

 

 

17. ábra – A lencse törésmutatőjának 

változása a korral, az ábra eredetijét lásd: 

Moffat et al. [2002a]

 

18. ábra – Az ekvivalens törésmutató 

változása a korral, az ábra eredetijét lásd: 

Borja et al. [2008] 

 

 

19. ábra – Az ekvivalens törésmutató 

változása a korral, az ábra eredetijét lásd: 

Richdale et al. [2013]
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A 16. ábra mutatja a szemlencse törésmutatójának változását a korral. Ez az érték a lencse 

mentén sem egyenletes, ahogy azt a 17. ábra mutatja. A lencse dioptriájának értékéből 

meghatározható egy ekvivalens törésmutató, ami a teljes lencse mentén értendő, ezeket az 

értékeket és a korral való változásukat a 18. ábra és a 19. ábra szemlélteti. Borja et al. [2008] 

szerint a lencse dioptriája az ekvivalens törésmutató használatával számolva fiatal korban 

kisebb, idősebb korban pedig nagyobb, mint a tényleges érték. Az üvegtest és a csarnokvíz 

átlagos törésmutatója a levegőre vonatkoztatva, np=1,336 (Burd et al. [2002], Abolmaali et al. 

[2007], Vojnikovic és Tamajo [2013]). 

3. A szemmel kapcsolatos biomechanikai kutatások összefoglalása 

3.1. A numerikus számításokra épülő eddigi kutatások bemutatása 

Az eddigi, a szemet érintő deformációkat vagy a szem egyes részeinek egyéb 

mechanikai tulajdonságait vizsgáló, numerikus számítást felhasználó kutatások túlnyomórészt 

végeselemes6 számításra alapulnak. Ilyen célokból a szem biomechanikai vizsgálatára 

mostanáig főleg két elkülönülő típusú numerikus modellt használtak a különböző 

vizsgálatokhoz.  

Az egyik fajta az úgynevezett szaru-ínhártya részt (corneo-scleral shell) figyelembe 

vevő modellcsalád, amelyekkel főként a szaruhártya és az ínhártya tulajdonságait vizsgálták 

meg különböző hatásokat figyelembe véve, lásd Crouch et al. [2005], Pandolfi és 

Manganiello [2006], Pandolfi és Holzapfel [2008], Śródka [2009], Burd [2009], Girard et al. 

[2011], Asejczyk-Widlicka et al. [2004, 2011], Fazio et al. [2012], Grytz et al. [2013] 

publikációit. A másik modellcsalád kizárólag a lencsét vizsgáló, annak deformációját elemző 

szimulációk halmaza, lásd Burd et al [1999], [2002], Martin et al. [2005], Liu et al. [2006], 

Abolmaali et al. [2007], Belaidi és Pierscionek [2007], Lanchares et al. [2012], stb. munkáit. 

Ezen modellek közül – mindkét fajtát tekintve – előfordul olyan, amelyik a szemet 

                                                      
6 A nem mérnöki előképzettségű olvasók számára megjegyzem, hogy a végeselemmódszer (Bojtár és Gáspár 
[2003]) olyan számítógépes eljárás, ami matematikai modell segítségével képes előállítani a különböző 
tárgyakban a rendszert terhelő hatásokból keletkező elmozdulásokat és ebből a mechanikai feszültségeket. 
Leggyakrabban a módszert a mérnöki tervezési feladatoknál használják, azonban biomechanikai és orvosi 
célokra is alkalmas. A módszer első lépése a vizsgálandó tartomány (szerkezet) résztartományokra (véges 
elemekre) bontása. A feladat jellegétől függően a teher hatására bekövetkező elmozdulásokat 
függvényrendszerrel közelítjük. Az elmozdulások jellemző értékeit az elemek csomópontjaiban határozzuk meg. 
Ezek kiszámítására szolgáló egyenleteket a potenciális energia állandóértékűségének tétele segítségével írjuk fel. 
Az egyenletrendszer megoldása után a mechanikai feszültségeket az elmozdulásokból számíthatjuk a 
szilárdságtan geometriai és anyagegyenleteit felhasználva (Kaliszky et al. [2000]). 
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tengelyszimmetrikus modellel vizsgálta, de előfordul olyan is, ami háromdimenziós modellt 

használt.  

Léteznek egyéb kategóriába tartozó modellek is, amik nem kifejezetten a szemgolyót 

vagy annak részeit, hanem a csatlakozó részeket, például a látóideget vagy a szemmozgató 

izmokat vizsgálta, lásd Li et al. [2002], Burgoyne et al. [2005], Schutte et al. [2006], Norman 

et al. [2011] cikkeit. Ezek természetesen mindig csak az adott vizsgálathoz elengedhetetlen 

részeket veszik figyelembe, vagy a többi élettani résznél általában csak durva közelítéseket 

használnak. A szemet érintő becsapódások vizsgálata például mindenképpen háromdimenziós 

modellek segítségével történik a becsapódási pont elhelyezkedésének véletlen jellege miatt. 

Ilyen modellt használtak a következő szerzők: Uchio et al. [1999], Power et al. [2001], 

[2002], Stitzel et al. [2002], Rossi et al. [2011], Esposito et al. [2015]. Ezekben a modellekben 

az a közös, hogy mindegyikük háromdimenziós szimuláció, de az egyes részeket a vizsgálat 

céljainak megfelelően „elnagyolják”, és szinte mindegyikben csak az ínhártya, a szaruhártya, 

az üvegtest és csak a lencse (egyéb részei nélkül) szerepel.  

A Függelék 9.2 része tartalmaz néhány ábrát az említett szerzők különböző numerikus 

modellfajtáinak szemléltetése céljából. 

Olyan összetett modell, ami a 2.1-es pontban felsorolt részek mindegyikét figyelembe 

veszi, tudomásom szerint nem áll rendelkezésre. Megjegyzem, hogy a korábban említett, 

kizárólag a lencsét modellező szakirodalmak szinte mindegyike megemlíti, hogy a lencse 

mögötti üvegtest megtámasztó hatása biztosan befolyásolja a lencse alkalmazkodóképességét. 

3.2. A szem alkalmazkodóképessége vizsgálatának biomechanikai szempontjai 

Ahogy azt a bevezetőben is említettem, az éles látásért, tehát az 

alkalmazkodóképességért felelős fő részek: a szaruhártya, az ínhártya, a sugártest, a 

zonularostok és maga a szemlencse, a magjával, kérgével és tokjával együtt (20. ábra). 

A Helmholtz-féle elmélet alapján a sugárizom összehúzódása következtében a 

zonularostokban a húzóerő csökken, a lencse ezáltal megvastagodik, és megváltoztatja alakját 

(21. ábra, Helmholtz [1867], Hartridge [1925]). Emiatt vagyunk képesek a közeli tárgyakra 

fókuszálni. 

Ahogy azt már említettem, fiatal korban a szemlencse puha és rugalmas, így 

könnyedén képes az alakjának megváltoztatására, és így a fókuszálás biztosítására. 45 éves 
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kor környékén a szemlencse elkezd merevebbé válni, ezért a közeli tárgyakhoz kevésbé tud 

alkalmazkodni. Ez a presbyopia vagy más néven öregszeműség. 

 

20. ábra – Az emberi szem sematikus 

metszete 

 

 

21. ábra – Az alkalmazkodási folyamat

A teljes alkalmazkodási szélesség a különbség a lencse dioptriája között, ha közelre, 

illetve távolra fókuszálunk. A lencse dioptriáját más néven a lencse szimmetriatengelyében 

értelmezett törőerejének (COP) is nevezzük. Ezt a hagyományos vastag lencse formula 

alapján (Morgan [1953]) a következő egyenlet segítségével számíthatjuk (4. egyenlet): 
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ahol nl a lencse ekvivalens törésmutatója levegőre vonatkoztatva, ez általában 1,43-nak 

vehető érték (Burd et al. [2002], Moffat et al. [2002b]), de nagysága függ az életkortól, ahogy 

ezt a 2.2-es pontban részleteztem (18. ábra); np – az üvegtest és a csarnokvíz átlagos 

törésmutatója a levegőre vonatkoztatva, 1,336-nak vehető (Abolmaali et al. [2007], Burd et al. 

[2002]), ra és rp a lencse elülső és hátulsó görbületi sugara a lencse tengelyében értelmezve, 

illetve t a lencse vastagsága az optikai tengelyében.  

  

(4) 
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4. A szem numerikus mechanikai modellje 

4.1. A numerikus vizsgálat céljainak bemutatása 

A numerikus modell felépítésének elsődleges célja az volt, hogy egy olyan komplex 

modellt építsek föl, ami – akár hosszabb távon is – többféle probléma vizsgálatára alkalmas 

lehet. Ezt a célt kitűzve megpróbáltam a rendelkezésemre álló eszközök segítségével minden 

biomechanikai szempontból fontos tényezőt figyelembe venni, modellezni. A következő 

pontban részletezett numerikus modell végeselem-módszeren alapszik, amihez az ANSYS 

programrendszert használtam fel (ANSYS 13.0, Ansys Inc., Canonsburg, USA). Mivel 

többféle feladatra is alkalmas modellt akartam létrehozni, ezért nem kívántam korlátozni 

alkalmazhatóságának lehetőségeit, így a modell alapvetően háromdimenziós. A 

következőkben részletesen bemutatott alkalmazásaiban a háromdimenziós jelleget nem 

használom ki minden esetben, de a jövőbeli kutatásokhoz és az itt bemutatott számítások 

némelyikéhez ez már most is elengedhetetlen volt. A disszertációmban a komplex numerikus 

modellt elsősorban az alkalmazkodóképesség (akkomodáció) és a - később ismertetésre 

kerülő - LaserACE műtéti eljárás vizsgálatára használtam. Az alkalmazkodási folyamat 

modellezésével ellenőriztem a felépített modell viselkedését, jóságát és az 

alkalmazkodóképességet befolyásoló tényezőket, azok hatásait. Ezután a komplex modell 

segítségével megvizsgáltam a LaserACE látásjavító műtéti eljárás alkalmazhatóságának 

mechanikai kérdéseit, és ajánlást adtam a műtéti módszer hatékonyabb végrehajtására a 

rendelkezésre álló adatok alapján. 

4.2. Az összetett végeselemes modell geometriai és matematikai finitizálásának 

bemutatása 

A 4.1-es pontban megfogalmazott célok és elvek alapján bemutatom a vizsgálatokhoz 

felépített háromdimenziós numerikus modellt. A szemmodell felépítésénél kihasználtam a 

szemgolyó 2.2-es pontban ismertetett tengelyszimmetriáját, de az ágyazó zsírtest 

geometriájánál már nem. Az ANSYS program paraméteres tervezési nyelvét (APDL) 

kihasználva a geometria legfőbb adatai a következőkben ismertetett módon tetszőlegesen 

módosíthatók, variálhatók. Az általam létrehozott modellben a szemgolyó geometriájának 

felépítéséhez a következő paramétereket lehet használni (22. ábra) [4], [7], [10]:  

- a külső burok (ínhártya) külső sugara (R) gömb alakot feltételezve, 



 

31 
 

- az ínhártya hátulsó (ih) és oldalsó (io) vastagsága, belső falán ellipszoid alakot 

feltételezve, 

- a szaruhártya külső sugara (s), 

- a szaruhártya vastagsága a szemtengelyben (szv) és a szélein (szf), 

- az elülső csarnokmélység, a szaruhártya és a lencse távolsága (ec), 

- a szemgolyó középpontja és a szaruhártya görbületi középpontjának távolsága (m), 

- a lencse ekvatoriális sugara (a), 

- a lencse vastagsága (b=ba+bp), 

- a lencse görbületi viszonyaira vonatkozó paraméterek (c, d, (1) egyenlet), 

- a lencsemag vastagsága (h), 

- a lencsemag sugara (r), 

- a lencsemag pozíciója a lencse ekvátorához viszonyítva (e), 

- a lencsetok vastagsága elöl (tva) és hátul (tvp), 

- a sugártest belső sugara (acm). 

 

22. ábra – A geometriai paraméterek 

A sugártest kontúrvonalának további geometriai méreteit Levin et al. [2011] munkájában 

található anatómiai metszet alapján vettem fel. A felsorolt paraméterek lefedik a 2.2-es 

pontban ismertetett geometriát, egyúttal követhető velük a geometria esetleges korral történő 

változása is. A modell felépítéséhez szükséges bemenő fájlt olyan módon hoztam létre, hogy a 

megadott paraméterek alapján a program automatikusan generálja a geometriai vázat és 

ellentmondás esetén (összemetsződés) figyelmeztetést küld. A 22. ábrán látható geometria 

automatikus kialakításáról és a paraméterekről a Függelék 9.5 pontja tartalmaz további 

részleteket. 
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A szemgolyó a csontos szemüregben helyezkedik el az ágyazó zsírtestben (7. ábra). Ezt a 

modellemben a szemgolyót körbevevő csonka gúla alakú résszel vettem figyelembe (23. ábra). 

A csonka gúla elülső négyzetalapjának oldalhosszát 32 mm-re, hátulsó alapjának oldalhosszát 

10 mm-re, a két alap közötti távolságot 50 mm-re vettem fel az anatómiai méretek alapján. 

Ezek a méretek természetesen pontosabb adatok birtokában tetszőlegesen módosíthatók. A 

jövőben, ha például szeretném figyelembe venni a szemmozgató izmok hatását is valamilyen 

vizsgálathoz (ütközések, stb.), akkor a zsírrétegbe könnyedén kialakítható lesz ezek 

geometriája is a csonka gúla alakú zsírtestnek köszönhetően (7. ábra). Az izmok hatását az 

értekezésben bemutatott számításaimhoz figyelmen kívül hagytam. 

 A számításaimnál a lencsemag, a kéreg, a tok, az üvegtest és a csarnok között 

folytatólagos kapcsolatot feltételeztem, mivel jelenleg nincsenek mérési adatok arról, hogy 

ezek között a részek között milyen jellegű a mechanikai kapcsolat. Saját tapasztalatból 

állíthatom, hogy például az üvegtest és a lencsetok hátulsó fele között igen erős a mechanikai 

kapcsolat (tapadás) [1], [5]. Ugyanezt elmondhatom a lencse tokjára, magjára és kérgére is. 

(A szürkehályog-műtétek esetében például fontos lépés a lencse magjának és kérgének 

eltávolítása előtt a lencsetok és a kéreg közötti kapcsolat megbontása (hydrodissectio).) 

 A modellem geometriáját a korábban említett paramétereken felül úgy alakítottam ki, 

hogy az előző bekezdésben említett részek között vékony határrétegeket hoztam létre 

(melyeknek méretei tetszőlegesen változtathatók, 26. ábra). Ez azért volt célszerű, mert a 

mechanikai kapcsolatok esetleges jövőbeli pontosabb adatainak birtokában a határrétegek 

merevségének módosításával a modell pontosítható. A másik opció az érintkező felületek 

közötti kontaktelemek (ANSYS 13.0 – User’s manual) alkalmazása, de ezekhez szintén 

szükséges lenne a kapcsolati merevségek ismerete.  

A numerikus számításnál két különböző típusú végeselemet alkalmaztam. A zonulák 

és a lencse tokjának modellezésére 8 csomópontos négyszög héjelemeket (SHELL281, 

ANSYS 13.0 Manual) használtam, mivel a toknak és a zonulák csoportjainak meglehetősen 

kicsi a vastagsága (6-60 µm). Ez a 8 csomópontos elem megfelelően működik abban az 

esetben is, ha az elem 6 csomópontú háromszöggé torzul a végeselemes hálózás során. A 

többi alkotórészt térbeli 20 csomópontos hexaéder testelemekkel (SOLID186, ANSYS 13.0 

Manual) modelleztem. Ez az elem is megfelelően használható, ha a hálózás során 10 

csomópontos tetraéderré, 13 csomópontos piramissá vagy 15 csomópontos ék alakú elemmé 

torzul. Az ellenőrzött keretek között használt automatikus hálógeneráló segítségével a 
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komplex modellemben többnyire háromszög és tetraéder elemeket hoztam létre (23. ábra). 

Mivel a 2.2-es pontban ismertetett részek mindegyikének Poisson-tényezője közel áll a 

térfogatállandó anyaghoz tartozó értékhez (ν≈0,5), ezért az elemek mátrixának számításánál 

redukált integrálási sémát alkalmaztam a térfogati záródás elkerülése érdekében (Zienkiewicz 

és Taylor [2000], Hinton és Owen [1984], ANSYS 13.0 Manual). 

A rendelkezésre álló kísérleti eredmények bizonytalansága miatt (2.2. pont) a 4.1-es 

pontban ismertetett vizsgálatokhoz a háromdimenziós modellben lineárisan rugalmas, izotrop 

anyagmodellt használtam és a számításokat a kis elmozdulások elve alapján hajtottam végre. 

Ez a két feltételezés azért volt indokolt, mert az alkalmazkodási folyamat során a 

szemlencsében és a környező szövetekben kialakuló alakváltozások kicsik (Strenk et. al 

[1999]). Természetesen további kísérleti vizsgálatok eredményeinek birtokában - igény 

szerint - gyorsan és könnyen módosíthatók a modellben a bemenő anyagi paraméterek. Ha a 

modellt például a szemet érintő ütközések, becsapódások vizsgálatára szeretnénk használni, 

akkor már indokolt lenne a nemlineáris anyagmodell és a nagy elmozdulások 

figyelembevétele a számítás során. Ilyen esetek vizsgálata a jövőbeli terveim között szerepel. 

Az általam létrehozott numerikus modell alkalmazásának nagy előnye, hogy az 

említett geometriai és anyagi paraméterek beállítása és módosítása nagyon egyszerűen 

végrehajtható, illetve ha az általam vizsgált feladatokhoz képest eltérő jellegű terhelések és 

folyamatok hatását szeretnénk tesztelni, akkor az említett kereteken belül ez is viszonylag 

egyszerűen megoldható. 

 

23. ábra – A numerikus modell metszete, a zsírtest és a peremfeltételek 

A modell további részleteire, úgymint peremfeltételek, terhek, az adott vizsgálat előtt térek ki. 
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5. Numerikus biomechanikai vizsgálatok 

5.1. Az alkalmazkodóképesség vizsgálata 

5.1.1. Az alkalmazkodóképességet befolyásoló időbeli változások 

Az előző fejezetben részletezett komplex háromdimenziós végeselemes modell 

tartalmazza a biológiailag és mechanikailag szükséges részeket a különböző szemet érintő 

biomechanikai vizsgálatokhoz7. A numerikus vizsgálat segítségével – a végeselem módszert 

használva – megmutatom a kapcsolatot a korfüggő paraméterek és az alkalmazkodási 

szélesség között. A paraméteres vizsgálat során változtatott értékek a következők voltak: a 

lencse geometriája, a környező részek mechanikai paraméterei és a lencse törésmutatója. 

Ezeket az adatokat a korábban bemutatott szakirodalomban megtalálható mérési adatok 

alapján vettem fel. Korábban ilyen részletességű numerikus modell, és ezen paraméterek 

mindegyikét változtató elemzés tudomásom szerint nem volt elérhető. A számításból kapott 

eredményeket Tsorbatzoglou et al. [2007] klinikai mérési eredményeivel hasonlítottam össze 

[4]. 

Ebben a pontban a komplex numerikus modellel az alkalmazkodás folyamatát 

vizsgáltam a klasszikus Helmholtz-elmélet8 (Helmholtz [1867], Hartridge [1925]) alapján, 

minden fontosnak tartott időfüggő geometriai, mechanikai és optikai paraméter változását 

figyelembe véve. 

A háromdimenziós modell a következő - anatómiailag szükséges - részeket 

tartalmazza: ínhártya, szaruhártya, sugártest, szemlencse (mag, kéreg, tok), üvegtest, csarnok, 

zonularostok csoportja és a szemgolyót körbeölelő zsírtest (23. és 24. ábra). A geometriai és 

mechanikai paraméterek meglehetősen korfüggő tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

modellezés során alkalmazott paramétereket a 2.2-es alpont alapján Abolmaali et al. [2007], 

Burd et al. [2002], Liu et al. [2006], Krag et al. [1997, 2003], Levin et al. [2011], Power 

[2001], Strenk et al. [1999] és Fisher [1969, 1971, 1977] munkáiból gyűjtöttem össze. 

A 8. ábrán láthatjuk az emberi szem átlagos befoglaló geometriai méreteit. Az 1. 

táblázat és a 22. ábra mutatja a változtatott geometriai paramétereket, a 25. ábra pedig a lencse 

kérgének geometriáját az (1) egyenlet és Abolmaali et al. [2007] alapján: (canterior= −0,266892 

                                                      
7 Az alkalmazkodás vizsgálatánál nem használom ki ennek a numerikus modellnek minden előnyét (jövőbeli 
tervek között szerepel a nem szimmetrikus IOL lencse-implantátumok mozgásának vizsgálati lehetősége, illetve 
tompa szemsérülések hatásainak elemzése, stb.). 
8 Megjegyzem, hogy több különböző elmélet is létezik az alkalmazkodásról (Schachar), de egyeztetve a 
szemészekkel, és különböző szemészeti kutatócsoportok vezetőivel (Dr. Harvey Burd (Burd et al. [1999, 2002], 
Burd [2009]), Dr. AnnMarie Hipsley (Hipsley és McDonald [2012])) a Helmholtz-féle modell áll szerintem 
legközelebb a valósághoz, ezért ezt elfogadottnak tekintem, lásd még: Martin et al. [2005]. 
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mm, danterior=0,1166546 mm, cposterior= −0,368996 mm, dposterior=0,000679 mm). Az 

alkalmazott lencsetok vastagságokat a 2. táblázat tartalmazza. 

 

24. ábra – Az elülső szegmens végeselemes hálózata (metszet) 

 

25. ábra – Az alkalmazott lencsegeometriák a különböző életkorokban 

 Ahogy azt a 2.2.1-es alpontban is leírtam, a zonularostok egymáshoz közel, de három 

különböző csoportban tapadnak a lencse pereméhez (elülső, középső és hátsó zonularostok, 

26. ábra), ezek vastagságának aránya egymáshoz képest 6:1:3, (Burd et al. [2002], Liu et al. 

[2006] szerint) ezért a modellezésnél 0,04 mm, 0,00667 mm és 0,02 mm vastagságokat 

használtam, amik Burd et al. [2002] munkája alapján az ott alkalmazott kétdimenziós modell 

rugómerevségeiből lettek kiszámítva 1,5 MPa rugalmassági modulust feltételezve a zonulákra 

(2.2.1-es alpont). Így, ahogy azt a geometriánál is említettem, a zonulákat héjelemekkel 

vettem figyelembe a lencse körül hártyaszerűen. 
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1. táblázat – A lencse felvett geometriai paramétereinak értékei (Brown [1973], Strenk et al. 

[1999], Burd et al. [2002]) 

Kor 

[év] 

A lencse 

ekvatoriális 

sugara (a)[mm] 

A lencse vastagsága 

alkalmazkodott állapotban 

(ba+bp) [mm] 

Lencsemag 

sugár 

(r)[mm] 

Lencsemag 

vastagság 

 (h)[mm] 

20 4,40 4,35 (1,53+2,82) 2,72 2,20 

30 4,40 4,65 (1,64+3,01) 2,72 2,30 

40 4,40 4,68 (1,65+3,03) 2,72 2,35 

50 4,40 4,80 (1,69+3,11) 2,80 2,40 

60 4,40 4,91 (1,73+3,18) 2,80 2,45 

 

2. táblázat – A lencse tokjának vastagsági adatai (Krag [2003b]) 

 Lencsetok vastagság [μm]  

Kor [év] Elülső Hátulsó 

20 18 5 

30 19 6 

40 20 6 

50 22 6 

60 25 6 

 

Számításba vettem a lencse kérgének, magjának és tokjának merevségi változásait a 

korral. Ezeket a paramétereket a 3. és a 4. táblázat továbbá a 14. ábra tartalmazza. A 4. 

táblázat mutatja be azt, hogy a kéreg, a mag és a tok rugalmassági modulusa hogyan 

növekszik a korral. 

 Mivel a szaruhártya és az ínhártya rugalmassági modulusa az irodalmi adatok alapján 

(2.2.2-es alfejezet) igen széles határok között mozog (12. ábra), ezért a numerikus vizsgálatnál 

vizsgáltam ennek a hatását is. Śródka et al. [2011] munkáját alapul véve, egy olyan esetet is 

megvizsgáltam, amikor a szaruhártya és az ínhártya rugalmassági modulusa csupán 

hetedakkora, mint amit a 3. táblázat tartalmaz. Ennek hatásairól az eredmények értékelésénél 

részletesen szólok. 
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3. táblázat – A modellezett részek mechanikai tulajdonságai (Power [2001], Fisher [1977], 

Van Alphen és Graebel [1991]) 

 Rugalmassági 

modulus [MPa]

Poisson-

tényező [-] 

Sűrűség 

[kg/m3] 

Csarnok 0,037 0,49 1006 

Sugárizom 11 0,4 1600 

Szaruhártya 2 0,42 1400 

Zsírtest 0,047 0,49 999 

Ínhártya 10 0,4 1400 

Üvegtest 0,042 0,49 1006 

Zonularostok 1,5 0,4 1000 

  

Az alkalmazkodási folyamat elemzéséhez a sugártestre sugárirányú megoszló 

erőrendszert helyeztem9, ami a zonulákban húzást okozott (26. ábra). Így a szemlencsét az 

alkalmazkodott állapotból a távolba fókuszáló állapotba deformáltam, a deformáció után a 

lencsevastagság csökkent (27. ábra), vagyis a folyamatot egyfajta „inverz” alkalmazkodás-

szimulációval modelleztem, ahogy ezt a fajta elvet Abolmaali et al. [2007], Belaidi és 

Pierscionek [2007], Heiner et al. [2005], Burd et al.[1999, 2002], Liu et al. [2006], Lanchares 

et al. [2012] és Weeber és Van Der Heijde [2008] is alkalmazta. Ez azért volt célszerű, mert a 

Helmholtz-féle elmélet szerint az alkalmazkodott állapotban a lencse és a zonularostok 

feszültségmentesek. 

 A szemgolyót körbevevő csonka gúla alakú zsírtest külső csomópontjainak 

elmozdulásait megakadályoztam, ezek voltak a modell elmozdulási peremfeltételei (23. ábra), 

mellyel a csontos szemüreg megtámasztó hatását szándékoztam szimulálni. 

  

                                                      
9 Elméletileg a sugártestre erő jellegű terhek helyett kinematikai terhet is alkalmazhattam volna, de nem ezt az 
utat követtem, mert a feladat jellegéhez élettani szempontból jobban illeszkedőnek találtam az erőterhet, továbbá 
Fisher [1977, 1986] és Augusteyn et al. [2011] eredményei szerint a sugártestben ébredő erő nem csökken az 
életkorral. 
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4. táblázat – A lencse részeinek rugalmassági modulusa (Fisher 1971) 

Kor 

[év] 

A lencsemag rugalmassági 

modulusa [MPa] ν=0,49 

(Fisher, 1971) 

A lencsekéreg rugalmassági 

modulusa [MPa] ν=0,49 

(Fisher, 1971) 

A lencsetok rugalmassági 

modulusa [MPa] ν=0,47 

(Krag, 1997) 

20 0,000862 0,002766 1,00 

30 0,001329 0,003474 1,30 

40 0,002156 0,003886 1,45 

50 0,003433 0,004000 1,45 

60 0,005250 0,003818 1,45 

 

 

26. ábra – A sugártesten alkalmazott erőrendszer 

 

27. ábra – Az eltolódások a lencse szimmetriatengelyének irányában. 
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 A vizsgálati eredmények bemutatása előtt elengedhetetlen néhány szót szólni a 

végeselemes számításnál alkalmazott hálófelosztásról, elemszámról és a konvergenciáról.  

A modell megalkotásánál felhasználtam az ANSYS program automatikus térbeli 

hálógenerálóját, amely először a térbeli alakzatok felszínén készít el egy felületi hálót, majd 

ezután hajtja végre a térbeli háló kialakítását. Az egyes részek hálóméretét külön-külön lehet 

definiálni és tetszőlegesen módosítani a szükséges vizsgálatokhoz a modellem bemenő 

fájljában. Az alkalmazkodóképesség vizsgálatánál a szemgolyó elülső szegmensének hatása a 

leglényegesebb, ezért a legsűrűbb hálózatot ebben az esetben a szemlencsénél alkalmaztam, 

és az erőbevezetés helyén. Ezektől a részektől távolodva a beállított hálóméret fokozatosan 

csökken, tehát a hálózás nem feltétlenül egyenletes, hanem mindig tetszőlegesen a vizsgált 

feladathoz igazítható. 

Mivel az alkalmazkodóképesség vizsgálatánál alapvetően a szemlencse 

deformációjával foglalkoztam, a végeselemes számítás konvergenciájának elemzésénél a 

lencse alakját és az elülső és hátulsó pontjának eltolódását vettem figyelembe. A 

konvergencia vizsgálatoknál alkalmazott elemszámokat, a lencse átlagos elemméreteit és a 

lencse elülső és hátulsó pontjának eltolódásértékeit az egyes esetekben az 5. táblázat és a 28. 

ábra mutatja. Mivel a szemlencse dioptriájának számításánál az elülső és hátulsó felszín 

deformációja kiemelten fontos, ezért a konvergencia vizsgálatnál az érintett lencsekontúrokat 

is összevetettem a deformált állapotban a különböző elemszámok alkalmazása esetén (29. 

ábra).  

 

28. ábra – A konvergenciavizsgálat eredménye - az elülső és hátulsó lencsepont eltolódása 

[mm] az elemszám [db] függvényében 
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A 29. ábra jól mutatja azt, hogy a lencse elülső és hátulsó felszínén fekvő csomópontok 

eltolódásában nem látható számottevő különbség a legritkább és a ritka hálót kivéve. A lencse 

felszínére - az ábrázolt szakaszokat tekintve - 20, 28, 38, 78, illetve 152 darab csomópont 

esett a nagyon ritka, ritka, közepes, alkalmazott és nagyon sűrű végeselemes hálót 

alkalmazva. Az alkalmazkodási képességgel kapcsolatos eredményeimhez az alkalmazott 

hálósűrűségnél látható elemszámnak megfelelő geometriai finitizálást használtam. 

5. táblázat – Az elemszámok [db] és a vizsgált eltolódások [mm] értékei a háló sűrűségének 

megfelelően 

Háló sűrűsége 
Elemszám

[db] 

A lencse 
átlagos 

elemmérete
[mm] 

Hátulsó 
lencsepont 
eltolódás 

[mm] 

Elülső 
lencsepont 
eltolódás 

[mm] 

Nagyon ritka 2417 3 0,116780 -0,189896 
Ritka 41457 1 0,108407 -0,197222 

Közepes 96713 0,5 0,102100 -0,201733 
Alkalmazott 237668 0,2 0,103533 -0,204163 

Sűrű 523466 0,15 0,104565 -0,205845 

Nagyon sűrű 739356 0,1 0,105276 -0,206718 
 

 

29. ábra – Az elülső és hátulsó lencsekontúr a deformálatlan és a különböző elemszámoknak 

megfelelő deformált esetben 

Ahhoz, hogy az alkalmazkodóképesség folyamatát vizsgálni tudjam, szükségem volt a 

szemlencse tengelyében értelmezett dioptriájára (COP) a különböző vizsgált életkorokban 

(távolba és közelre fókuszáló állapotban). A COP számításához szükségem volt a lencse 



 

41 
 

tengelyében értelmezett elülső és hátulsó görbületi viszonyokra mind az alkalmazkodott 

(deformálatlan), mind a távolba néző (deformált) esetben. Ehhez a lencse szimmetriasíkjában, 

és ezen belül annak külső felületén elhelyezkedő csomópontok koordinátáit használtam a 

deformált és a deformálatlan állapotban. Ezekre a pontokra polinomiális regressziót 

alkalmaztam. 

Az említett pontok közül azokat vizsgáltam, amelyek a lencse tengelyének 3 mm-es 

környezetébe estek (ez a számítások során ca. 40-40 pontot jelentett elöl és hátul). A lencse 

szimmetriasíkjában annak kontúrjára illeszkedő polinomokat a legkisebb négyzetek 

módszerének segítségével határoztam meg elöl és hátul. Az eredeti kiinduló (deformálatlan) 

lencse kontúrvonalának függvénye adott a lencse szimmetriasíkjában ((1) egyenlet, 25. ábra, 

Chien et al. [2003]). Ebből kifolyólag a lencse görbületi függvénye számítható a következő 

jól ismert formulával (Bronstejn et al. [2000]) a kiindulási állapotban: 
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30. ábra – A lencse elülső felszínének függvénye (y(x), [mm]) és az ehhez tartozó görbületi 

sugár függvénye (r(x), [mm]) 

 

(5) 
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A 30. ábra szemlélteti az eredeti elülső lencsealak függvényét és az ebből számolt görbületi 

sugár függvényét. A görbületi függvény reciproka a görbületi sugár függvénye. 

A deformált állapothoz tartozó csomóponti koordinátákat kapjuk meg a végeselemes 

számításból, ebből kifolyólag az ehhez az állapothoz tartozó lencsét leíró függvényalakot, 

amiből a deformált állapothoz tartozó görbületi viszonyokat számítani tudnánk, nem ismerjük. 

Ezt úgy küszöböltem ki, hogy az említett kezdeti (deformálatlan) felületi csomóponti 

koordinátákra – amik az (1) egyenlet függvényére illeszkednek – különböző fokszámú 

polinomokat illesztettem a legkisebb négyzetek módszerével. A különböző fokszámú 

polinomokhoz meghatároztam a görbületi sugár függvényét (rpol(x)) is. Az (1) egyenletből az 

(5) egyenlet alapján számolt görbületi sugár függvénye (r(x)). Kiszámítottam az ilyen módon 

meghatározott két görbületi sugár függvény különbségnégyzetének határozott integrálját a 

lencse tengelyének 3 mm-es környezetében. 
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pol

mm

r x r x dx min .


   

Ez alapján azt a polinomot fogadtam el a legjobb közelítésnek - amivel a görbületi 

sugár függvénye a leginkább illeszkedik az eredeti görbületi viszonyokhoz - amelyik az előző 

(6) egyenlet alapján a legkisebb eltérést adta (31. ábra). Az ilyen módon illesztett polinomból 

és az eredeti függvényből számolt görbületi sugarak függvényeit a 32. ábra szemlélteti [6]. 

A lencse felülete aszférikusnak10 mondható az (1) egyenlet alapján, mivel a tengelyétől 

kifelé egy bizonyos távolságig a görbülete csökken, tehát a görbületi sugara nő (32. ábra). A 

fénysugarak a bikonvex vastag lencsék esetén akkor metsződnek ténylegesen egy pontban, ha 

a görbületi sugár a széleken nagyobb (Dubbelman [2005]). A polinom illesztésnél 

ellenőriztem egy olyan változatot is, amikor a függvények különbségnégyzetének határozott 

integrálját aközött a két pont között számoltam ki, ahol még a lencse görbületi sugara 

növekszik. A görbületet tekintve ez szinte semmilyen mértékben nem befolyásolta a 

végeredményt, azonban, ha már csak a lencse tengelyének nagyon szűk környezetére (4-5 

csomópont) illesztettem a polinomokat, a legjobban illeszkedő polinom alapján számolt COP 

érték már jelentősnek mondhatóan eltért az (1) egyenlet alapján számolt értéktől. 

Miután így megkaptam az illesztett polinom legjobban illeszkedő fokszámát, amivel 

az eredeti függvény görbületi viszonyai a legjobban közelíthetők, ezt a fokszámú polinomot 

illesztettem a deformált állapothoz tartozó csomóponti koordinátákra is, és ebből számoltam a 

deformált (távolba néző) alakhoz tartozó görbületi sugarakat és ebből a COP értékeket. 

                                                      
10 Az aszférikus lencse olyan optikai lencse, melynek felületi profilja nem gömb- vagy hengerprofilokból áll. 

(6) 
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Ilyen módon a (4) és (5) egyenlet alapján az alkalmazkodási szélesség számítható a 

különböző alkalmazkodóképességgel kapcsolatos vizsgálatokhoz [6]. 

 

31. ábra – Az illesztett polinomból és az eredeti függvényből számolt görbületi sugár közötti 

relatív eltérés az illesztett polinom fokszámának [n] függvényében 

 

32. ábra – Az eredeti lencsefüggvényből számolt görbületi sugár függvénye (r(x), [mm]) és az 

illesztett polinomból számolt görbületi sugár függvénye (rpol(x), [mm]) 

5.1.2. Eredmények az alkalmazkodással kapcsolatban 

Megvizsgáltam az alkalmazkodási szélességet a kor előrehaladtával. Az ehhez 

szükséges COP értékeket négy különböző eset paraméteres vizsgálata alapján határoztam 

meg. Mind a négy esetben az összes vizsgált állapotban a sugárizomra helyezett erőt (26. 

ábra) konstans értéken tartottam Fisher [1977], Glasser és Campbell [1998], Hermans et al. 

[2007] és Augusteyn et al. [2011] munkája alapján, akik azt közölték, hogy a korral a 

sugárizomban fellépő erő intenzitása nem csökken. Az erő intenzitását úgy vettem fel, hogy a 

20 éves korhoz tartozó számítás körülbelül 0,3 mm lencsevastagság változást szolgáltasson 
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(Strenk et al. [1999], Richdale et al. [2013]). A többi változtatott paramétert a kor 

függvényében az 5.1.1-es alpont alapján vettem fel. 

Az első esetben azt feltételeztem, hogy a lencse geometriája és törésmutatója nem 

változik a korral, tehát csak az anyagi paramétereket, és a lencse tokjának vastagságát 

módosítottam a paraméteres vizsgálatban. A második esetben a lencse geometriája változatlan 

volt, de figyelembe vettem az anyagi paraméterek és a lencse törésmutatójának változását a 

korral a paraméteres vizsgálat során. A harmadik esetben a lencse geometriai és az anyagi 

paramétereinek változásait vettem figyelembe állandó törésmutató mellett. A negyedik 

esetben pedig mind a lencse geometriájában, mind pedig az anyagában és törésmutatójában 

bekövetkező változások hatását vizsgáltam.  

 Mindegyik számítási esetben megnéztem a lencse szimmetriatengelyében a lencse 

elülső és hátulsó pontjának tengelyirányú eltolódásait. Azt kaptam, hogy az elülső pont 

eltolódása (abszolút értékben) kétszerese vagy akár háromszorosa a hátulsó pont 

eltolódásának. Ez igazolja Goldberg [2015] megállapításait, amit az 5.3-as fejezetben fogok 

részletezni. 

A paraméteres vizsgálatok során kiszámítottam a lencse COP értékét az 

alkalmazkodott, és a távolba néző lencse esetében is. A 33. ábra mutatja ezeknek az 

értékeknek a tendenciáját a négy különböző paraméteres vizsgálatra a kor függvényében [4], 

[9]. 

 

33. ábra – A lencse dioptriájának változása a különböző esetekben 

Az első esetben, mivel a kiindulási geometria megegyezett (ez az alkalmazkodott 

lencsealak volt), és a lencse törésmutatójában a korral bekövetkező változást sem vettem 
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figyelembe, csak a távolba néző szemlencse dioptriájában látunk változást annak 

köszönhetően, hogy a sugárizomra tett húzóerő segítségével az alkalmazkodott lencsealakot 

deformáltam távolba nézőnek (33. ábra). 

A második esetben - figyelembe véve azt, hogy a lencse törésmutatójának csökkenését 

is számításba vettem - a lencse dioptriájának csökkenését látjuk alkalmazkodott és távolba 

néző esetben is. Mivel a törésmutató csökkenését is számításba vettem, ezért az 

alkalmazkodott (közelre néző) és távolba néző állapotú lencsék dioptriája kisebb, mint az első 

esetben. 

A harmadik esetben - figyelembe véve azt, hogy a lencse vastagsága és görbülete is 

növekszik a korral (Strenk et al. [1999], Levin et al. [2011]) - az eredmények azt mutatták, 

hogy a lencse dioptriája is növekszik. A numerikus vizsgálatok ezen csoportja jól szemlélteti, 

az úgynevezett lencseparadoxonnak11 nevezett hatást, amit számos publikáció megemlít 

(Levin et al. [2011], Moffat et al. [2002b]). 

Ahhoz, hogy feloldjuk ezt a paradoxont, nézzük meg azokat az eredményeket, amiket 

a negyedik esetben kaptam. Ezeknél az eredményeknél, amikor a geometria és anyagi 

paraméterekben bekövetkező változások mellett az optikai tulajdonságok, azaz a lencse 

törésmutatójának változását is figyelembe vettem, azt látjuk, hogy a szemlencse dioptriájának 

(COP) értéke csökken a korral, ami a valóságnak megfelelő (Levin et al. [2011]). A kezdő 

állapothoz tartozó értékek megegyeznek a harmadik esetben közölttel, a végállapothoz tartozó 

értékek pedig a kettes esetével, ahogyan azt vártam is az ottani bemenő paraméterek egyezése 

miatt. 

5.1.3. Az alkalmazkodással kapcsolatos eredmények értékelése 

 Az előző pont eredményei alapján az alkalmazkodási szélesség számítható, ha az 

alkalmazkodott állapotú (közelre néző) lencse dioptriaértékéből kivonjuk a távolba néző 

lencse dioptriaértékét. Mind a négy esetben a paraméteres vizsgálat kimutatta, hogy az 

alkalmazkodási szélesség (∆COP) csökken a kor előrehaladtával (34. ábra).  

 Figyelembe véve az eredményeket, azok tendenciáját és azt, hogy a lencse 

törésmutatója csökken a korral (Moffat et al. [2002b], Borja et al. [2008]), illetve azt, hogy a 

lencse vastagsága pedig növekszik (Strenk et al. [1999]), a negyedik esethez tartozó 

eredmények felelnek meg legjobban a valóságnak. 

                                                      
11 A lencseparadoxonon azt az ellentmondást értjük, hogy a korral – ahogy azt a bevezetőben is láttuk – a 
lencsének a centrális vastagsága növekszik, ezáltal a lencse domborúbbá válik, dioptriájának növekednie kellene, 
de mégis kialakul az öregszeműség. 
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 Megállapítottam, hogy a numerikus modellel bizonyítható az alkalmazkodási 

szélesség csökkenése a kor előrehaladtával. Ha a számítás során a lencse törésmutatójában 

történő csökkenést is figyelembe vesszük (2. és 4. eset), akkor még jelentősebb 

alkalmazkodási szélesség csökkenést látunk. A numerikus számításból belátható, hogy a 

lencse törésmutatójában bekövetkező romlás legalább akkora hatással van az alkalmazkodási 

szélességre, mint a geometriai és az anyagi paraméterek változása. A komplex modell 

eredményei jól mutatják a lencseparadoxon magyarázatát is, hiszen - akár csak a valóságban - 

a lencse vastagságának növekedése mégsem okozza a szemlencse nagyobb alkalmazkodási 

szélességét a kor növekedtével (34. ábra) [4]. 

 

34. ábra – Az alkalmazkodási szélesség változása a különböző esetekben 

A 34. ábrán látható egy ötödik eset, ami a negyedik esettel megegyező bemenő 

paramétereket tartalmazta, kivéve a szaruhártya és az ínhártya rugalmassági modulusait, 

mivel – ahogy korábban említettem - ezeket ebben az esetben Śródka et al. [2011] által 

ajánlott értékekkel vettem figyelembe (12. ábra, szaruhártya 0,3 MPa, ínhártya 1,5 MPa). Az 

ötödik eset tendenciája nem tér el a másik négy eset paraméteres vizsgálatától. 

Amikor a numerikus eredményeimet összehasonlítottam Tsorbatzoglou et al. [2007] 

mérési eredményeivel (34. ábra), amit szubjektív alkalmazkodásmérési technikával végzett, 

azt tapasztaltam, hogy a tendenciák jó egyezést mutatnak. Tsorbatzoglou et al. [2007] 

pácienseit három különböző korcsoportba sorolta: 30 évnél fiatalabbak, 31 és 44 év közöttiek 

és 45 évnél idősebbek. A vizsgálati alanyai között a legfiatalabb 16, a legidősebb 71 éves volt.  

Meredekebb csökkenést látunk a mért eredmények átlagos alkalmazkodási 

szélességének csökkenésében, de ehhez meg kell jegyezzem, hogy a szubjektív mérési 
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technika nagyobb értéket ad az alkalmazkodási szélességre, mint a tényleges érték, továbbá a 

vizsgálataimnál én csak a szemlencsében bekövetkező változásokat vettem figyelembe, az 

egyéb részek (szaruhártya, szemtengelyhossz) alkalmazkodási szélességet befolyásoló hatását 

nem vizsgáltam. Számításaim során a COP értékét a lencse tengelyében számoltam ki, illetve 

a számított értékekben a lencse, az üvegtest és a csarnokvíz együttes rendszerét vizsgáltam. A 

lencse fénytörési mutatóját a lencse tengelye mentén állandónak feltételeztem. 

5.2. Nem-refraktív jellegű szemműtétek numerikus elemzése 

A közvetlenül a fénytörést megváltoztató (refraktív) szemészeti beavatkozásokon 

kívül léteznek olyanok is, amelyeknek nem közvetlenül a szaruhártya felületének 

megváltoztatása a célja, hanem közvetett módon célozza meg a természetes alkalmazkodás 

javítását, fokozását. A számos ilyen jellegű beavatkozási módszer közül a LaserACE eljárás 

az egyik, aminek köszönhetően az alkalmazkodási szélesség tartósan átlagosan 1,3 dioptriával 

növelhető (Hipsley és McDonald [2012]). Az említett hivatkozásban részletesen ismertették 

az eljárás menetét. A műtéti tapasztalatok mellett a műtéten átesett páciensek alkalmazkodási 

szélességének növekedését, és annak műtét utáni időbeli változását is dokumentálták. 

 

 

35. ábra – A LaserACE eljárás menete: vázlatos rajz a lyukak pozícójának megjelöléséről (A), 

vázlatos rajz a lyukak égetéséről (B), vázlatos rajz a lyukak pozíciójáról a szaruhártyához 

képest (C), fénykép a műtétről a lyukak kialakítása közben (D), a képek eredetijét lásd: 

Hipsley és McDonald [2012] 
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Maga a lézeres technika (LaserACE, Ace Vision Group) egy kísérleti stádiumban levő 

szabadalmaztatott eljárás. Az ínhártyába 36 darab 600 µm átmérőjű lyukat égetnek Er:YAG12 

szemészeti lézer segítségével, bizonyos geometriai elrendezésben (lásd a 35. ábrát). A lyukak 

mélysége az ínhártya vastagságának 80-90%-áig ér be. A szaruhártya környezetében négy 

szegmensen alkalmaznak 9-9, azaz összesen 36 lyukat (35. ábra és 38. ábra). A 9-9 lyuk 

elhelyezkedése azokra a részekre lokalizálódik, ahol a legkevesebb (Hipsley és McDonald 

[2012]) - az elülső szegmens vérellátására szolgáló - ér helyezkedik el az ínhártyában. Ezek az 

erek túlnyomórészt a 38. ábrán feltüntetett négy szegmens határvonalainak sávjaiban 

helyezkednek el (3, 6, 9 és 12 óránál), így a lyukak ezeknek a szegmenseknek a közepére 

kerülnek. Az operáción átesett páciensek operáció előtti és utáni alkalmazkodási szélességét a 

36. ábra szemlélteti. Ugyancsak ezen az ábrán látható az eredeti állapothoz viszonyított 

alkalmazkodási szélességnek a növekedése és ennek változása az operációt követően. Ebből a 

diagramból az is látszik, hogy egyik páciensnél sem csökkent az operáció előtt megmért 

alkalmazkodási szélesség. Az alkalmazkodóképesség tartós átlagos növekedése ez alapján az 

operációt követően 1,3 dioptria. Az alkalmazkodási szélességet minden esetben objektív 

módon aberrométerrel13 mérték. 

 

 

36. ábra – Az alkalmazkodási szélesség értékei a pácienseknél a műtét előtt, illetve 6, 12 és 18 

hónappal utána (A); az alkalmazkodási szélesség növekedésének hisztogramja (B), az ábrák 

eredetijét lásd: Hipsley és McDonald [2012] 

A meglévő lézeres műtéti eljárás numerikus modellel történő alátámasztását, 

geometriájának elemzését és esetleges módosítását tűztem ki célul az alkalmazkodási 

szélesség elemzése, növelése érdekében. A sugárizomra rátett konstans erő mellett vizsgáltam 

a különböző geometriai kialakításokat, és számítottam az alkalmazkodási szélességet a 

                                                      
12 Er:YAG: 2940 nm hullámhosszúságú infravörös tartományba eső precíziós sebészeti lézer. 
13 Hullámfront elemző egység. 
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korábban említett inverz alkalmazkodás-vizsgálattal (Abolmaali et al. [2007], Belaidi és 

Pierscionek [2007], Heiner et al. [2005], Burd et al.[1999], [2002], Liu et al. [2006], 

Lanchares et al. [2012], és Weeber és Van Der Heijde [2008]). Ennek az eljárásnak a 

helyességét arra alapoztam, hogy Fisher [1977], [1986] szerint a sugárizomból eredő, lencsére 

jutó erő nem csökken az életkor növekedtével. A feladat igen összetett, hiszen számtalan 

befolyásoló tényező jöhet szóba az alkalmazkodóképesség numerikus vizsgálatánál, ahogy azt 

a korábbi fejezetekben is tárgyaltam.  

Az analízissel kimutatható, hogy minél nagyobb a lyukak térfogataránya, az 

alkalmazkodás annál kedvezőbb lehet, de ez élettani szempontból egyéb rosszindulatú 

változásokhoz vezethet a szemgolyó integritása szempontjából. Ezen okokból kifolyólag jelen 

esetben én alapvetően a kitüntetett helyeken elhelyezett mikro-bemetszések hatását 

elemeztem. 

Az ilyen jellegű műtéti beavatkozások elvi hatékonysága abban áll, hogy az 

ínhártyában alkalmazott gyengítések (lyukak) okozzák az alkalmazkodás valamilyen szintű 

javulását. 

Az eredmények kizárólag a mérnöki szempontból az ínhártya geometriai 

módosításának az alkalmazkodásra gyakorolt hatását szemléltetik. A numerikus modell 

használhatóságát az eredeti lyukelrendezés, és a műtéti eredmények (Hipsley és McDonald 

[2012]) segítségével ellenőriztem.  

Megjegyzem, hogy a jövőben érdemes lenne vizsgálni azt is, hogy a lyukak 

elrendezésének folytonos kialakítása hogyan befolyásolja a szem globális integritását (pl.: 

szemnyomás hatása), mivel valószínű, hogy a lyukak térfogatának növelése (a módszer 

elvéből következően) még kedvezőbb eredményre vezethet az alkalmazkodóképesség 

növelése szempontjából. 

5.2.1. A lézerrel gyengített ínhártya alkalmazkodóképességre gyakorolt hatása 

Ebben az alpontban a számításaimhoz a 4. fejezetben bemutatott numerikus modellt 

használtam fel. A számítások előtt azonban a modell erre a célra való kedvezőbb 

felhasználásának érdekében néhány paramétert módosítottam. Mivel a fő cél itt az 

alkalmazkodóképesség vizsgálata egy bizonyos korban - figyelembe véve az ínhártyát érintő 

különböző geometriai változtatásokat (lyukakat) - ezért a sugárizom merevségét Van Alphen 

és Graebel [1991] alapján 12 kPa-ra vettem fel. A zonulák vastagságának értékeit a 2.2.1-es 

alpontban ismertetett Kaczurowski [1964] munkája alapján meghatározott átlagos vastagságot 

felosztva 6:1:3 arányban (elülső, középső, hátulsó) adtam meg a modellben. Ezekre a 
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módosításokra azért volt szükség, mert ennél a vizsgálatnál a szemgolyó külső burkának 

geometriáját globálisan módosítottam (lyukak), ami az eredmények alakulását jobban 

befolyásolhatja, mint a geometria egyéb módosítása a zárt szemgolyón belül. 

A térbeli modell segítségével, melynek minden előnyét most ki tudtam használni – a 

lyukakkal gyengített geometria már nem tengelyszimmetrikus, továbbá ha a gravitáció hatását 

is figyelembe veszem a sugárirányú erők mellett, akkor a teher sem – képes voltam 

modellezni a módosított geometria esetén az alkalmazkodási szélességnek az alakulását. A 

numerikus modellben a bemetszések mélységét, és a szaruhártya pereméhez (limbus) képesti 

elhelyezkedését a 37. ábra és a 38. ábra szemlélteti Hipsley és McDonald [2012] alapján. 

 

37. ábra – A modell metszete a szemgolyó tengelye mentén, amely a lyukak pozícióját 

mutatja a sugártesthez és a szaruhártya pereméhez képest 

 A vizsgálataim során az 50 éves korosztályhoz tartozó geometriai és anyagi 

paramétereket vettem figyelembe, mert Hipsley és McDonald [2012] munkájában a páciensek 

átlagéletkora - akiken végrehajtották a műtétet - 50,4 év volt. A sugárizomra rátett 

sugárirányú erőt alkalmazva, a már említett inverz alkalmazkodás-vizsgálat segítségével 

vizsgáltam a sértetlen (intakt) és a bemetszéseket tartalmazó ínhártyával kialakított modell 

viselkedését az alkalmazkodás szempontjából. A különböző esetekben a sugárizomra 

helyezett erő nagysága állandó volt (0,026 N/mm2 felületi megoszló teher a sugárizom belső 

peremén sugárirányban. Ennek az intenzitásnak a sugárizom belső felületével beszorzott 

értéke körülbelül 444 mN). Ez az erőérték nagyobb, mint Augusteyn et al. [2011] munkájában 

közölt erőnagyság (80±20 mN). Azt azonban érdemes kiemelni, hogy Augusteyn et al. [2011] 

kizárólag az elkülönített lencsén végzett kísérleteket, és az említett erővel ért el átlagosan 0,3 

mm lencsevastagság változást (azaz körülbelül 3-4 D alkalmazkodási szélességet, Richdale et 



 

51 
 

al. [2013]). Így Augusteyn et al. [2011] által közölt erőértékben biztosan nincs benne az egyéb 

alkotó részek, például az üvegtest és az ínhártya hatása, ezért az általam használt erő 

indokoltan nagyobb, ahhoz hogy az intakt geometriánál körülbelül 0,3 mm lencsevastagság 

változást kapjak. 

 

38. ábra – A laserACE eljárás eredeti geometriája 

 

39. ábra – A koncentrált lyukelrendezés geometriája 

Ugyanilyen feltételek mellett a 39. ábra és a 40. ábra szerinti lyukelrendezésen is 

végrehajtottam a numerikus számításokat. Természetesen a 40. ábra elrendezése csupán 

elméleti jelentőséggel bír, hiszen az ínhártyában futó artériák elhelyezkedése és a szemgolyó 

globális integritása miatt ez a kialakítás nem valószínű, hogy alkalmazható a gyakorlatban, 

ezért találhatóak az eredeti geometria szerint értelmezett lyukak a 38. ábra szerinti négy 

szegmensben. Az eredmények összehasonlíthatósága és a műtéti eljárás elméleti 

működésének bizonyítása céljából egy olyan eset vizsgálatát is elvégeztem, amikor az 

ínhártya geometriáját sértetlenül hagytam, azonban a merevségét nagyságrendekkel 

lecsökkentettem. 
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 A különböző geometriához tartozó számításoknál a lyukak környezetében kialakított 

végeselemes hálózatokat a 41. ábra, a 42. ábra és a 43. ábra szemlélteti. Az ábrákon jól látszik, 

hogy a lyukak környezetében sűrítettem a végeselemes hálót. Az egyes esetekhez tartozó 

elemszámot a 7. táblázat mutatja. 

 

40. ábra – A folytonos elméleti lyukelrendezés geometriája 

Az említett eseteken végrehajtottam az inverz alkalmazkodási folyamat elemzését az 5.1.1-es 

alpontban ismertetett COP számítási eljárás segítségével.  

A 6. táblázat a számítási eredmények fontosabb adatait és végeredményeit tartalmazza. 

A táblázat bemutatja az eredeti - Hipsley és McDonald [2012] - eljárás geometriájához a 

numerikus modell segítségével számolt eredményeket. Látható, hogy a geometriában történt 

módosítás csupán csak ≈0,1 D körüli növekedést mutat az eredeti alkalmazkodási szélességen 

felül [6]. Ez mindössze 6%-a annak az értéknek, amit a pácienseken a műtét után másfél évvel 

mértek (36. ábra). Az eltérés sok ok miatt lehetséges, egyrészt a geometriai és anyagi 

paraméterek az én számításaimban az 50 éves átlagos korosztályhoz tartozó adatok, abból a 

szűkebb csoportból, illetve néhány hivatkozott szakirodalmi mérésből, amit a 2.2.1-es és 

2.2.2-es alpontokban ismertettem. A 36. ábra azt is jól mutatja, hogy néhány páciens esetében 

az alkalmazkodási szélesség növekedése valóban ebbe a tartományba esett. További oka lehet 

az eltérésnek, hogy a számításaim során kizárólag a lencse dioptriájában bekövetkező 

változásokat vizsgáltam, és nem vettem figyelembe például a szaruhártya görbületének 

(Akihiro et al. [2003]), illetve a szemtengely hosszának (Rai [2007]) esetleges változását a 

szem teljes dioptriájának változásánál, amit az említett objektív mérésen alapuló eredmények 

tartalmaznak.  
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6. táblázat – Az egyes esetekhez tartozó eredmények összefoglalása 

50 éves korhoz tartozó 

anyagi és geometriai 

paraméterek esetén  

(nl=1,42; np=1,336) 

Intakt 
Eredeti 

geometria 

Koncentrált 

lyukak 

Folytonos 

lyukak 

Elhanyagolt 

ínhártya 

(intakt) 

COP (alkalmazkodott) 25,800 D 25,800 D 25,800 D 25,800 D 25,800 D 

COP (távolra néző) 23,859 D 23,785 D 23,783 D 23,764 D 22,519 D 

ΔCOP 1,941 D 2,015 D 2,017 D 2,036 D 3,281 D 

COP változás az intakthoz 

képest 
0,000 D 0,07382 D 0,07622 D 0,09505 D 1,3397 D 

a lencse vastagságváltozása 0,2866 mm 0,2878 mm 0,288 mm 0,2897 mm 0,4282 mm 

a lencse görbületi sugara 

(elülső, alkalmazkodott) 
8,706 mm 8,706 mm 8,706 mm 8,706 mm 8,706 mm 

a lencse görbületi sugara 

(elülső, ernyedt) 
10,821 mm 10,842 mm 10,838 mm 10,871 mm 11,861 mm 

a lencse görbületi sugara 

(hátulsó, alkalmazkodott) 
5,031 mm 5,031 mm 5,031 mm 5,031 mm 5,031 mm 

a lencse görbületi sugara 

(hátulsó, ernyedt) 
5,090 mm 5,109 mm 5,110 mm 5,109 mm 5,323 mm 

 

 A 6. táblázat „koncentrált lyukak” oszlopa tartalmazza a 39. ábra szerinti lyukelrendezés 

eredményeit. Ebből az látszik, hogy ez a fajta lyukséma ugyanannyi lyukat és lézerrel 

kiégetett ínhártya térfogatot jelent, mint a műtét eredeti geometriája, azonban néhány 

százalékkal nagyobb dioptriaváltozást eredményez, mint az eredeti lyukelrendezéssel 

számított érték. Ugyancsak ebben a táblázatban látható a 40. ábra szerinti geometriai kialakítás 

eredménye. A dioptriaváltozás arányából látható, hogy ebben az esetben a legnagyobb a 

dioptrianövekedés (a különböző lyukelrendezéseket tekintve). Ebből levonható az a 

következtetés, hogy a módszer elméleti működése szempontjából a numerikus modell 

eredményei követik azt a tendenciát, hogy annál nagyobb a dioptriaváltozás, minél nagyobb a 

lézerrel eltávolított ínhártyarész térfogata [6]. 

A technika elvi hátterét igazolja a komplex modell, ugyanis, ha a folytonos 

lyukelrendezéshez tartozó esetet szemléljük, akkor látható, hogy ebben az esetben a 

dioptriaváltozás az nagyobb volt, mint az előző esetekben (6. táblázat). A 6. táblázat utolsó 
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oszlopa szemlélteti annak az esetnek az eredményét is, amelynél az ínhártya merevségét közel 

nullára csökkentettem (tulajdonképpen egy olyan esetet vizsgáltam, amikor az ínhártya 

merevsége nem befolyásolja a lencse alkalmazkodóképességét). Ebben az esetben látható, 

hogy az alkalmazkodási szélesség növekedése az eredeti intakt esethez képest 1,34 D. 

Természetesen ez az eredmény nem reprezentatív, mivel az ínhártya szerepe a komplex 

modellemben ilyen módon nem elhanyagolható. Ez csupán egy izolált lencsét vizsgáló modell 

eredményéhez esne közelebb ilyen formában, de azt jól mutatja, hogy mekkora a növekedés a 

dioptriában, ha a környező részek domináns merevségűnek tekinthető (1,5 MPa) ínhártyája 

kiesik a rendszerből, ami tulajdonképpen a geometriából adódó merevségcsökkentéssel a 

vizsgált műtéti eljárásnak a lényege és alapvető célja. 

Még egyszer nyomatékosan hangsúlyozom, hogy én elsősorban a műtéti eljárás 

geometriájában bekövetkező változásnak a lencse dioptriájára gyakorolt hatását, és annak 

tendenciáját kívántam követni és elemezni a modellel. Nem volt tehát célom az élettanilag 

egyébként nagyon sok paramétertől függő alkalmazkodási szélességváltozás pontos követése, 

hanem csupán műtéti eljárás geometriájának „finomhangolása” a klasszikus alkalmazkodási 

apparátus elemzésével. Mindezeken túlmenően megjegyzem, hogy véleményem szerint 

gondot jelent, hogy Hipsley és McDonald [2012] munkájában a 36. ábra eredményei a 

kísérletekbe bevont 67 beteg 134 – operációk után megvizsgált – szeme közül csak 74 darab 

szem adatait tartalmazzák. Ez kelthet némi kételyt a statisztikai feldolgozást illetően.  

Számítási eredményeimből összegzésként kijelenthető, hogy a modellemből a műtéti 

beavatkozás geometriai módosításának az alkalmazkodási szélességre gyakorolt hatása 

tendeciaként követhető. További módosításokkal, és a klinikai mérési eredmények 

pontosításával a mért és a számított érték valószínűleg közelebb hozható egymáshoz, de én a 

további kutatások fontossága és tisztasága miatt ügyeltem arra, hogy az adott keretek között a 

modellemből származó számítási eredményeimet semmiféle módon ne torzítsam.  

Ennek a pontnak a lezárásaként megjegyzem, hogy a hivatkozott műtéti eljárást 

fejlesztő amerikai kutatók a közelmúltban személyesen megkerestek, mivel szándékukban áll 

modellem használata további részletes kísérleteik ellenőrzésére és műtéti eljárásuk javítására. 
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7. táblázat – Az alkalmazott elemszámok a különböző esetekben 

 Elemszám [db] 

Intakt 237668 

Eredeti geometria 847908 

Koncentrált lyukak 905677 

Folytonos lyukak 961458 

 

 

41. ábra – Az eredeti geometria végeselemes hálója, részlet a lyukakról és metszet 

 

 

42. ábra – A koncentrált lyukak végeselemes hálója, részlet a lyukakról és metszet 
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43. ábra – A folytonos lyukak végeselemes hálója, részlet a lyukakról és metszet 

5.3. Numerikus modellem alkalmazkodással kapcsolatos számításainak 

összehasonlítása más szerzők numerikus modelljeivel 

Az 5.1-es és 5.2-es pontban bemutattam a komplex modellem eredményeit a lencse 

alkalmazkodásának vizsgálatára. Ebben az alpontban azt tárgyalom, hogy numerikus 

modellem eredményei milyen összhangban vannak a 3.1-es alpontban bemutatott, lencsét 

vizsgáló numerikus modellek és különböző mérések eredményeivel, és milyen előnyöket 

tartalmaz azokhoz képest. Az összehasonlítás során saját eredményeim közül a 6. táblázat 

második oszlopában található esetet, azaz az 50 éves korhoz tartozó intakt ínhártyájú 

számításaimat használom fel. Azért az 50 éves korcsoport eredményeit hasonlítottam össze a 

többi publikáció eredményeivel, mert ez az a korcsoport (40-50 év), amelyet a legtöbb 

említett cikk is megvizsgált numerikus modell segítségével. Az ehhez a vizsgálati körhöz 

(alkalmazkodási szélesség) tartozó, korábban említett numerikus modellek mindegyikében 

csak magát a lencsét és a tokját vizsgálták tengelyszimmetrikus, vagy háromdimenziós 

modell segítségével.  

A 44. ábra mutatja a lencse, a sugárizom, az ínhártya és a zonulák deformációját a 

szemgolyó szimmetriatengelyén átmenő metszetben (a modell többi része a lencse 

deformációjának kedvezőbb szemléltetése végett nem szerepel az ábrán). A szaggatott vonal 

ábrázolja az alkalmazkodott (közelre néző) állapotot (kiindulási geometria), a végeselemes 

hálózat pedig a távolra néző (deformált) lencsealakot. Látható, hogy a lencse elülső pontjának 

több mint kétszer akkora az abszolút értékben vett tengelyirányú eltolódása, mint a hátulsó 

pontjának (0,204 mm és 0,0826 mm, 45. ábra). 
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44. ábra – A sugártest mozgása és a lencse deformációja (a többi rész a deformációk 

kedvezőbb szemléltetése miatt nem szerepel az ábrán) 

 

45. ábra – A szemtengely-irányú eltolódások [mm] ábrája (a többi rész az eltolódások 

kedvezőbb szemléltetése miatt nem szerepel az ábrán) 

A lencse ekvátora csak minimálisan tolódik el tengelyirányban (45. ábra). Ez összhangban van 

Harry [1988] munkájával, melyben leírja, hogy különböző mérésekkel a lencse elülső és 

hátulsó pontjainak eltolódása milyen arányban oszlik meg egymáshoz képest. Ezt azért volt 

érdemes kiemelni, mert a komplex modellben a sugárirányú terhelés ellenére nem feltétlenül 

biztosított a lencse ekvátorának közel nulla eltolódása tengelyirányban az üvegtest és a 

csarnok hatásának figyelembe vétele miatt. 
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46. ábra – A radiális (sugárirányú) eltolódások [mm] ábrája (a többi rész az eltolódások 

kedvezőbb szemléltetése miatt nem szerepel az ábrán) 

 Azokban a numerikus modellekben, amelyekben csak a lencsét vizsgálták, általában a 

zonularost halmazait egy pontba metsződőnek vették fel, és ezen metszésponton 

(metszésvonalon) terhelték meg a lencsét sugárirányú teherrel. Ebben az esetben a lencse 

ekvátora szinte biztos, hogy nem tolódik el a lencse tengelyének irányába, hanem az eredeti 

helyzetében, vagy annak nagyon közeli környezetében marad (Burd et al. [2002], Liu et al. 

[2006], Lanchares [2012]). Belaidi és Pierscionek [2007] munkájában a hátulsó lencsepont 

eltolódása szinte nulla. Ez ellentmond Harry [1988] és Goldberg [2015] megállapításainak, 

Martin et al. [2005] pedig nem is közli a deformált lencsealakjának ezen értékeit.  

Az előbb említett Goldberg [2015] munkája egy mindenféle mechanikai háttér nélküli 

vizualizációját mutatja be a szem alkalmazkodásának az eddig rendelkezésre álló geometriai 

és egyéb klinikai mérési tapasztalatok alapján. Ebből a munkából többek között az is látszik, 

hogy a szemen belül az alkalmazkodás következtében a szemlencse elülső és hátulsó pontja is 

mozog az előbb említett arányban, amit az én modellem teljes mértékben követ.  

A kétdimenziós tengelyszimmetrikus lencsemodelleknél (Burd et al. [2002], Liu et al. 

[2006], Abolmaali et al. [2007]) a zonulákat általában rugókkal közelítették. A zonulák ilyen 

szintű modellezése azok kerületi (gyűrűirányú) esetleges kapcsolatát elhanyagolja, holott a 

zonulák szálai között keresztirányban is feltehetően van valamilyen kapcsolat (ahogy azt a 

6.1-es fejezetben látni is fogjuk, továbbá Bernal et al. [2006] és Michael et al. [2012] 



 

59 
 

munkája is erre utal). Ezek alapján az én modellemben a hártyaszerű modellezése a 

zonuláknak indokolt.  

Modellem az üvegtestet és a csarnokot is tartalmazza, ezeknek a lencsével való 

kapcsolata szintén befolyásolhatja az alkalmazkodóképességet. Goldberg [2015] megerősíti 

Coleman [1986] állítását, miszerint az alkalmazkodás alatt a csarnok és az üvegtest alakja 

megváltozik, aminek hatása kell, hogy legyen a lencse deformációjára, mivel a szemgolyó 

zárt rendszer, és az üvegtesti határhártya (az üvegtest és a szemlencse közötti hártya) 

hozzátapad a lencse hátsó felszínéhez. Ezt a hatást a csak lencsét tartalmazó modellek 

önmagukban nem tudják figyelembe venni, de a komplex modellem ezeket a részeket eleve 

tartalmazza. A csak lencsét vizsgáló modellek közül Martin et al. [2005] ezt a hatást a lencse 

felszínén elhelyezkedő megoszló erőrendszerrel modellezte. Az egyik vizsgált lencséjük egy 

45 éves korú volt, így a geometriai és anyagi paramétereket ennek megfelelően vették fel. 

Számításaik szerint az alkalmazkodási szélesség 2,7 dioptria, ha az üvegtest és a csarnok 

hatását nem vették figyelembe. Ha ezt megoszló erővel helyettesítették a lencse hátulsó 

felszínén (Coleman és Fish [2001]), akkor a lencse alkalmazkodási szélességére 1,06 dioptriát 

kaptak. A lencse anyagára a rugalmassági modulusokat szintén Fisher [1971] és Krag et al. 

[1997] alapján vették fel, akárcsak én, de a lencse geometriájára részben más adatokat 

használtak, bár a lencsevastagság nagyjából megegyezett (4,84 mm, ami megközelítően 

egyezik az általam használt 4,80 mm-rel), de a görbületi sugarai az ő kiindulási 

lencsealakjuknak 6,66 és 4,62 mm volt elöl és hátul (az általam használt értékeket lásd a 6. 

táblázatban). Martin et al. [2005] vizsgálatánál a zonulák végpontjai 0,277 mm-es radiális 

eltolódást szenvedtek (Strenk et al. [1999] mérését alapul véve), ami tulajdonképpen az én 

modellem esetén a sugártest sugárirányú eltolódásának felel meg (44. ábra). Az általam 

alkalmazott - 5.2.1-es alpontban ismertetett erőrendszer - mellett a sugártest radiális 

eltolódása 0,28 mm-re adódott a számításaimból (46. ábra). A komplex modellemből - a 

lencsét tekintve majdnem egyező bemenő feltételek mellett, mint Martin et al. [2005] csak 

lencsét vizsgáló munkája - 1,94 dioptriát kaptam az alkalmazkodási szélességre (6. táblázat). 

Ha a komplex modellemben az üvegtest és a csarnok rugalmassági modulusát, illetve 

Poisson-tényezőjét közel nullára állítottam, tehát tulajdonképpen elöl és hátul szabadon 

hagytam a szemlencsét, és mindemellett a sugártest radiális eltolódása 0,28 mm, akkor a 

lencse alkalmazkodási szélességére 2,79 dioptriát kaptam. Ezek alapján azt mondhatom, hogy 

a modellem jó eredményeket szolgáltat Martin et al. [2005] eredményeivel összehasonlítva, 

hiszen majdnem ugyanakkora alkalmazkodási szélességet kaptam (2,79 dioptria szemben a 
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2,7 dioptriával), mint Martin et al. [2005] elkülönített lencsemodellje, abban az esetben, 

amikor az üvegtest és a csarnok hatását elhanyagoltam a modellemben. Amikor Martin et al. 

[2005] valamilyen módon figyelembe vette a lencse előtti és mögötti rész hatását, akkor 1,06 

dioptriát állapítottak meg az alkalmazkodási szélességre. Én a komplex modellemből 1,94 

dioptriát kaptam, tehát nagyobb értéket, mivel a modellemben automatikusan benne van az 

üvegtest és a csarnok megtámasztó hatása. 

Az elkülönített lencse vizsgálatára hasonló korú lencse esetében, mint amit az előző 

bekezdésben ismertettem Burd et al. [2002] 0,28 mm-es sugárirányú zonulaelmozdulás 

mellett 2,76 dioptria alkalmazkodási szélességet számolt ki 100 mN erő hatására. Burd et al. 

[2002] szintén Fisher [1971] munkájából vette át a rugalmassági modulusokat a lencsére. 

Megjegyezem, hogy Liu et al. [2006] szintén Fisher [1971] munkáját megjelölve adta meg az 

általa felhasznált rugalmassági modulusokat a lencsére, de egy nagyságrenddel kisebb 

rugalmassági modulusokat közölt a cikkében, mint amit Fisher [1971] a lencse magjára és 

kérgére megadott. Mégis majdnem ugyanakkora radiális eltolódás mellett (0,25 mm) csak 

1,25 dioptria alkalmazkodási szélességet közölt, és ami a leglényegesebb, hogy 138 mN erő 

mellett, azaz nagyobb erővel ért el kisebb dioptriaváltozást, pedig egy nagyságrenddel kisebb 

rugalmassági modulust használt, mint Burd et al. [2002]. Ebből az összehasonlításból érződik, 

hogy a sugárizomban ébredő erő értéke eléggé eltérő a különböző számításokban. Léteznek 

publikációk, amelyekben laboratóriumi körülmények között egyfajta lencsefeszítő 

berendezéssel mérik az izolált lencsét deformáló erő nagyságát (Fisher [1977], Augusteyn 

[2011]), vagy pedig numerikus modellt építenek kifejezetten az izolált lencse vizsgálatára 

(Hermans et al. [2007]), de érthető okok miatt olyan szakirodalmi adat nem létezik, amely in 

vivo mérések alapján közli a sugártestben keletkező erő nagyságát. 

Ezután térjünk vissza a lencse geometriájának további vizsgálatára. Dubbelman et al. 

[2005] munkájával a 6. táblázat görbületi sugarainak eredményei az elülső és a hátulsó 

lencsefelületre jó egyezést mutatnak. Méréseik alapján az 50 éves korcsoporthoz 9,0 illetve 

5,3 mm-t adtak meg az alkalmazkodott lencse elülső és hátulsó görbületi sugarára. Az általam 

használt lencsealakból ez 8,706 mm-re és 5,03 mm-re adódik. Dubbelman et al. [2005] által 

mért változása a görbületi sugárnak 2 dioptria alkalmazkodás esetén elől 1,6 mm-re, hátul 0,3 

mm körülire adódik. Az én számításaimból (6. táblázat) ezek az értékek 2,1 mm elöl és 0,06 

mm hátul. 



 

61 
 

Azt is meg kell még jegyezzem, hogy mindegyik korábban említett numerikus 

modellben egyszerűbb módon hajtják végre a görbületi sugarak kiszámítását, amelyből 

jelentős eltérés adódhat a végső alkalmazkodási szélességre a görbületi sugarak 

különbözősége miatt (5.1.1-es alpont).  

Komplex modellemből továbbá az is látszik, hogy az alkalmazkodási folyamat alatt a 

szaruhártya görbülete is kissé megváltozik. Ez az észrevétel jó összhangban van Akihiro et al. 

[2003] megfigyeléseinek eredményeivel, akik a szaruhártya görbületét mérték in vivo módon, 

és azt tapasztalták, hogy görbületi sugarának értékei változnak (csökkennek) az 

alkalmazkodás alatt. Ennek a jelenségnek a részletes elemzése azonban nem tartozott a 

jelenlegi céljaim közé. 

 

6. Lencsefüggesztő rostok mechanikai tulajdonságainak laboratóriumi 

vizsgálata 

Az alkalmazkodási folyamat leírásából következik, hogy a zonularostok mechanikai 

viselkedése nagyban befolyásolhatja annak létrejöttét, mivel a zonulák a sugárizomból 

erednek, és a szemlencséhez csatlakoznak. Tulajdonképpen a zonularostokon keresztül 

valósulhat meg az erőátadás a szemlencse és a sugártest között.  

A mechanikai tulajdonságok meghatározásához elengedhetetlen a geometriai méretek 

ismerete, ezért ebben a fejezetben először ismertetem a zonulák hálózatának geometriai 

vizsgálatát elektron- és fénymikroszkópos módszerekkel, ezután részletes leírást adok a 

mechanikai viselkedésük jellemzésére kifejlesztett laboratóriumi vizsgálatról. Méréseimet 

sertésmintákon hajtottam végre, mert a sertésszem anatómiai felépítése és geometriai méretei 

hasonlítanak az emberi szeméhez (Sanchez et al. [2011]), továbbá nagy mennyiségben ez állt 

rendelkezésemre a mérési folyamat kifejlesztéséhez. Megjegyzem azt, hogy a sertésminták 

zonulaszálainak rendszere csak hasonlít az emberéhez, de ezt a tényt szem előtt tartva a 

vizsgálati módszert úgy fejlesztettem ki, hogy az alkalmazható legyen emberi minták esetén 

is. A jövőben tervezem a mérési módszert emberi mintákon is alkalmazni. 

Állati és emberi eredetű zonularostok hálózatának feltérképezésével már többen 

foglalkoztak (Farnsworth et al. [1976], Streeten [1977], Rohen [1979], Curtis [1983]), de 

konkrét geometria adataikról csak néhány publikáció számolt be (Kaczurowski [1964]). A 
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sertésmintáim zonularostjait három különböző módszerrel is vizsgáltam, mivel a 

szakirodalomban nem találtam erre vonatkozó konkrét geometriai adatokat. 

6.1. A zonularostok geometriai elrendezésének vizsgálata 

6.1.1. A mérési eljárás 

  A méréshez egy albertirsai vágóhídról használtam fel sertésszemmintákat. A vizsgált 

minták 6-7 hónapos, 110-120 kg-os hím állatokból származtak. A szállítási idő a vágóhídtól a 

laboratóriumig hozzávetőlegesen másfél óra volt. A szállítási hőmérséklet +4 ºC volt, melyet 

hűtőzsákkal biztosítottam. 20 darab mintát vizsgáltam ehhez a méréssorozathoz. 5 szemgolyót 

használtam fel a SEM mérésekhez, és 10 (5-5 darabot) az OM vizsgálatokhoz. A maradék 5 

mintát a nyilvánvaló sérülések miatt kizártam az elemzésből. Egy mérési napon egyszerre 

maximum 5 darab mintát készítettem elő, hogy elkerüljem a biológiai lebomlást. A mérési 

napon mindig aznap levágott friss sertésmintákat használtam fel. A méréseknél, amikor 

ollóval és csipesszel eltávolítottam a szemgolyó hátsó felét, az üvegtestet, az üvegtesti 

határhártyát, a szaruhártyát és az íriszt [5], nagy figyelmet fordítottam a zonularostok 

integritására. 

6.1.1.1. A SEM mérés részletei 

  Ehhez a vizsgálathoz az előkészített mintákat 8%-os paraformaldehidben fixáltam14. A 

fixált mintákat ezután fokozatosan dehidratáltam etanol oldatban (20%-96% vol/vol), amit 

vákuumszárítás követett. A mintákat ezután duplaoldalú szénszalagra helyeztem, és arannyal 

bevontam. A mintákról különböző nagyítású képeket készítettem (47. ábra) JSM 6380LA 

(JEOL Ltd., Tokió, Japán) típusú elektronmikroszkóppal és a gyártó szoftverével.  

                                                      
14 Szövettani technika, melynek során az állati vagy az emberi szervezetből eltávolított szervrészleteket 
alkalmassá tesszük mikroszkópos vizsgálatra. A fixálás célja kettős: elsődleges cél, hogy a sejtek, szövetek 
fehérjéit denaturáljuk, és így a bomlási folyamatokat leállítsuk. 
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47. ábra – SEM képek a zonularostokról, L – lencse, Z – zonula, CB – sugártest 

6.1.1.2. Az OM mérés részletei (OM1 és OM2)  

A SEM méréseken felül optikai mikroszkóp segítségével (Olympus BX 51M, 

Olympus Corporation, Tokió, Japán) két különböző módszerrel is megmértem a zonulákat. 

 Az első esetben a szemgolyókat 24 órán keresztül 8%-os formaldehid oldatban 

fixáltam. Ezután a zonulák a lencsével együtt a fixált pozícióban lettek előkészítve. A 

szemgolyón belüli eredeti pozícióját megtartva metszetet készítettem a szemgolyó 

tengelyében a lencsén, a lencsefüggesztő rostokon és a sugárizmon keresztül. Így szabaddá 

vált a sugárizomból kiinduló és a lencsébe becsatlakozó zonularostok sávja. Ebben a 
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metszetben optikai mikroszkóppal meg tudtam mérni a zonula csoportok vastagságát. A 48. 

ábra mutatja néhány minta mért adatait. Az eredeti pozíciójukban a szemgolyón belül a belső 

szemnyomás némi húzóerőt eredményez a zonulákban. A húzóerőből a fixált pozícióban is 

megmarad valamennyi, annak ellenére, hogy a halál után a simaizmok hullamerevsége 2-4 

órán keresztül fennáll. 

 A második optikai mikroszkópos vizsgálat során eltávolítottam a hátsó részt a lencse 

mögött (ínhártya, érhártya, retina és üvegtest), és a lencse előtti részt (szaruhártya, írisz) a 

friss mintákról. Az üvegtesti határhártyát nagyon körültekintően szedtem le az esetleges 

sérülések elkerülése végett. Így a sugártest és a lencse közötti lencsefüggesztő rostok 

zavartalan módon szabaddá váltak (2 órával a minták kézhezvételét követően) mindenféle 

kémiai fixálás nélkül. Az előkészített mintákat poliészter gyantába öntöttem és megvártam, 

hogy a gyanta megszilárduljon. Ezután metszetet készítettem a lencsén és a sugárizmon 

keresztül. A metszetet ezután Struers automatikus csiszológéppel csiszoltam (Struers GmbH, 

Németország). Az így kialakult metszeten az intakt zonulák vastagsága az optikai 

mikroszkóppal vizsgálhatóvá vált. Ezt a módszert azért alkalmaztam, mert ebben az esetben a 

minta mindenféle dehidratációtól és fixálástól mentes volt. Az ilyen módon vizsgált mintákat 

és a mért vastagságokat mutatja néhány esetben a 49. ábra.  

 

48. ábra – Optikai mikroszkóppal készített felvételek a zonularostokról, feltüntetve a megmért 

vastagságokat, L – lencse, Z – zonula, CB – sugártest 

6.1.2. Eredmények 

A vékony rostszálak az ekvatoriális részére futnak be a lencsének, ahol egymást 

átszövik. (50. ábra). Látszik, hogy a rostok a sugártest cakkos részének alsó „völgyi” részéről 

indulnak ki. A lencse ekvátorának közelében a szálak rendezettebbé válnak, és láthatóan 

jobban követik a sugárirányú sémát (50. ábra). A nagyjából sugárirányú elrendezés a kezdő és 
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végpont között állandósul (47. ábra). Az egymásba szövődés nagyobb nagyításban jobban 

látszódott (51. ábra). 

 

 

49. ábra – Optikai mikroszkóppal készített felvételek a zonularostokról gyantaágyazatban, 

feltüntetve a megmért vastagságokat, L – lencse, Z – zonula, CB – sugártest, elülső oldal 

fekete, hátulsó oldal zöld  

 

50. ábra – SEM felvételek a zonulák eredéséről és a lencséhez történő becsatlakozásukról, L – 

lencse, Z – zonula, CB – sugártest 
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51. ábra – SEM felvételek a zonularostszálakról és az egymás közötti kereszteződésről 

Néhány minta esetében a SEM mérésre történő előkészítés alatt a rostszálak elszakadtak, 

sérültek a dehidratáció miatt. Látszik, hogy az elszakadás után a rostok felfodrozódtak, mert 

húzóerő ébredt bennük (52. ábra). 

 

52. ábra – SEM felvételek az elszakadt rostokról a lencse ekvátora mentén, L – lencse, Z – 

zonula 

A lencsefüggesztő rostok halmazának vastagságát minden mintán négy különböző helyen 

mértem le, ahol a szálak halmaza közel azonos vastagságú és párhuzamos volt. A három 

különböző eljárásból a SEM módszer adta a legkisebb átlagos vastagságot: 33,2±9,1 µm. A 

második eljárásból (OM1.) származó átlagos vastagság egy kicsit nagyobbra adódott: 

43,2±9,6 µm. Az utolsó metódussal (OM2.) 73,1±12,5 µm átlagos vastagságot mértem a 

rostok halmazára (53. ábra) [5]. 

 A mintákon a zonulák hosszát is lemértem. A SEM eljárás során az átlagos hossz 

2,18±0,25 mm-re adódott. Az optikai mikroszkópos vizsgálatokból a két különböző esetben 

1,92±0,05 mm és 1,18±0,37 mm adódott (OM1. és OM2.) (53. ábra) [5]. 



 

67 
 

A három különböző mérésből a zonulák hálózatának átlagos vastagsága 45 µm-re 

adódott (5 µm-re lefelé kerekítve). Az átlagos hosszúságuk 1,75 mm lett (0,05 mm-re lefelé 

kerekítve). 

 A vastagság- és hosszúságmérések értékeit, valamint további fényképeket a különböző 

mérésekről a Függelék 9.3 pontja tartalmazza. 

 

 

53. ábra – A zonulák vastagsága (A) és hossza (B) a különböző mérések esetében 

6.1.3. Eredmények értékelése 

  Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a zonularostok hasonlóan csatlakoznak a kezdő- és 

végpontban, mint az emberi és emberszabású főemlősök esetében (Rohen [1979]), de globális 

rendszerüket tekintve egyszerűbb geometriát mutatnak. Ahogy azt a 47. ábra szemlélteti, a 

sertés lencsefüggesztő rostjainak nagy többsége a lencse ekvatoriális zónáján csatlakozik a 

lencséhez. Az is észrevehető, hogy a lencse tokjához egy szélesebb sávban szétterjedve 

csatlakoznak.  

  Meghatároztam a sertés zonulacsoportoknak az átlagos vastagságát három különböző 

eljárással. Az átlagos vastagság észrevehetően nagyobb volt az OM2 módszerrel mérve. Ez 

azonban nem meglepő, mert a SEM vizsgálathoz a mintákat kiszárítottam, de az OM2 

mérésekhez a minták a természetes nedvességtartalmukkal rendelkeztek. Az OM1 eljárásból a 

másik kettő közötti vastagság adódott, mert ezeknek a mintáknak a nedvességtartalma 

feltételezhetően a kettő között volt, így a méréseim egymáshoz képesti aránya kontrollként 

szolgált. 

  Mindhárom mérésnek vannak előnyei és hátrányai (úgymint: hidratált, dehidratált, 

fixált és nem fixált állapot), de véleményem szerint ezek a mérési technikák megbízhatóan 

szolgáltatták a zonularostok halmazának vastagsági tartományát. 
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  Az átlagos vastagsági értékek összehasonlíthatók Wright et al. [1999] munkájával, 

amiben szarvasmarha-zonulák csoportjának vastagságát közölték. Wright és munkatársai 45-

55 µm-es vastagságot közöltek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ők a méréseik során 

emésztőenzimeket (hialuronidáz) használtak a minták preparációja során, ami roncsolhatta a 

zonulák szerkezetét. Figyelembe véve ezt a tényt, és azt, hogy a szarvasmarha 

szemgolyójának geometriai méretei nagyobbak a sertésénél, a mérések egymáshoz képesti 

aránya elfogadható. 

  A zonulák hosszai az OM2 méréssel lettek átlagosan a legrövidebbek. Ez annak 

köszönhető, hogy a SEM és az OM1 eljárásnál a sugártesten a zonulák tényleges kiindulási 

pontjait vettem alapul, míg az OM2 esetében a preparáció következtében a zonulák kiindulási 

helyzetei takarásban voltak a sugártest kicsúcsosodásai által. A következő pontokban 

ismertetem, hogy a lemért geometriai méretek felhasználásával és a zonulák mechanikai 

tulajdonságainak mérésével hogyan határoztam meg az anyagi paramétereket. 

 

6.2. Kísérleti eljárás a zonularostok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára 

Ebben a pontban bemutatom a mérési eljárást, amivel erő-elmozdulás diagramok 

segítségével meg tudjuk becsülni a zonula rostok mechanikai tulajdonságait in situ állapotban. 

A kifejlesztett technika összetett, de nagy előnye, hogy az integritás a szemlencse és a 

sugárizom között végig biztosított a mérés során, továbbá az erőátadódás a minta és az 

erőmérő cella között a lehető legegyszerűbb módon történik. Bemutatom a kifejlesztett mérési 

eljárás menetét, és sertésmintákon az eredmények kiértékelését különböző módokon. A mérés 

segítségével anyagi paramétereket tudtam rendelni a lencsefüggesztő rostokhoz analitikus és 

végeselemes módszer segítségével egyaránt. A két kiértékelési mód közel egyező 

végeredményt szolgáltatott a zonularostok rugalmassági modulusát tekintve. A kiszámolt 

rugalmassági modulus tartománya 200-250 kPa. A mérési eljárást úgy fejlesztettem ki, hogy 

komplexitása ellenére szükség esetén emberi mintákra is adaptálható legyen. További előnye, 

hogy összetettsége ellenére az egész eljárás egyértelműen reprodukálható megfelelő 

laboratóriumi körülmények és precíz előkészítés mellett. 

Az emlősök szemében a zonularostok biztosítják az összeköttetést a szemlencse és a 

sugárizom között (Farnsworth et al. [1976], Streeten [1977], Rohen [1979], Curtis [1983], 

Bernal et al. [2006]). Az alkalmazkodás során a sugárizom által kifejtett erő a lencsefüggesztő 

rostokon keresztül adódik át a lencsére (Hartridge [1925], Burd et al. [2002], Liu et al. 
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[2006]). Ebből kifolyólag kijelenthetjük, hogy a zonularostok mechanikai tulajdonsága (jelen 

esetben a rugalmassági modulus) nagyban befolyásolhatja az alkalmazkodóképességet.  

Korábbi tanulmányok (Strenk et al. [1999], Burd et al. [2002], Croft et al. [2008], 

Lütjen-Drecoll et al. [2010], Croft et al. [2013a], Croft et al. [2013b], Richdale et al. [2013]) 

megmutatták, hogy a zonulák mechanikai tulajdonságainak fontos szerepe van, mert az 

alkalmazkodás alatt nem csak a sugárizom-zonula-lencse rendszer kölcsönhatását kell 

figyelembe venni, hanem a többi alkotó rész (pl.: szaruhártya, ínhártya, üvegtest, stb.) 

együttes viselkedését. Csak néhány tanulmány foglalkozott eddig a zonulák mechanikai 

tulajdonságaival, akár emberi (Van Alphen és Graebel [1991], Michael et al. [2012]) vagy 

emlős állatokat (Wright et al. [1999]) tekintve.  

 Ezek a mérési módszerek több bizonytalanságot is tartalmaznak. Van Alphen és 

Graebel [1991] emberi mintákat vizsgáltak ugyan, de az előkészített (sugártestet, zonulát, 

lencsét tartalmazó) mintákat szemből nézve két befogópofával csupán felül és alul (12 és 6 

óránál) húzták. Ebből érezhető, hogy az erőátadódás módja és iránya igen bizonytalan a 

zonulákat és a többi részt tekintve. Michael et al. [2012] szintén emberi mintákat vizsgáltak és 

a zonulákat sugárirányban terhelték, de a terhelést különböző kampókon és csigákon átvetett 

fonalakon keresztül adták át a zonulákra, az erőt pedig digitális mérleg segítségével mérték. 

Az erőátadatás jellege és mérése ebben az esetben eléggé bizonytalan, továbbá a mérési 

berendezés a csigáknak, görgőknek köszönhetően eléggé bonyolult, nehézkesen 

reprodukálható. Wright et al. [1999] szarvasmarha-zonulákat vizsgáltak, de nem tartották meg 

a sugárizom-zonula-lencse rendszer intaktságát, és a zonulák izolálásánál emésztőenzimeket 

használtak, amik károsíthatták a zonula szerkezetét. Az elmondott okok miatt véleményem 

szerint ezek a mérések mindegyike tartalmaz olyan hatást, ami miatt az eredményük nem 

megbízható. Ezeket a bizonytalanságokat a saját mérési eljárásom kifejlesztésénél igyekeztem 

elkerülni. 

Azért, hogy a zonularostok mechanikai tulajdonságát intakt (eredeti rendszerükben) 

mérni tudjam, komplett kísérleti eljárást fejlesztettem ki. Egyrészt elmondhatom azt, hogy 

ezek a rostok csoportosan működnek, így fejtik ki hatásukat a lencse deformációja során, ezért 

fontos, hogy az eljárás csoportosan legyen képes a zonulák viselkedésének mérésére. 

Másrészt a zonulák viselkedése, elhelyezkedése és csatlakozása szempontjából az erőmérő 

cella és a minta közötti erőátadódás egyszerűsége szintén fontos szerepet játszott. Ahogy azt 
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már említettem, az egész mérési eljárás úgy lett kialakítva, hogy kiterjeszthető legyen emberi 

zonulák mérésére is [1], köszönhetően a hasonló geometria méreteknek. 

6.2.1. A felhasznált minták és a mérési eljárás menete 

6.2.1.1. A minták előkészítése és a kísérlet menete 

Az eljárás kifejlesztése során több tesztmérésre is sor került, de a mérés kiértékelésébe 

csak a mérési folyamat véglegessé válása után mért eredményeket használtam fel. Ilyen 

módon a mechanikai vizsgálatokhoz 30 friss sertésszemgolyót használtam fel a kísérletek 

során. A minták szállításának és tárolásának menete megegyezik a 6.1.1-es alfejezetben 

leírtakkal. Egy mérési napon egyszerre összesen csak 5 darab mintát készítettem elő és 

mértem le, hogy elkerüljem a biológiai lebomlást. A mérési napon mindig aznap levágott friss 

sertésmintákat használtam fel. A nyilvánvalóan sérült mintákat eleve kizártam a mérésből.  

A mérés alapötlete három különböző méretű (összesen négy darab) előre elkészített 

műanyag gyűrű használata volt (54. ábra). Mindegyik gyűrűnek különböző szerepe volt a 

mérés során. A levágott sertésekből egészben rendelkezésre álló szemgolyót (55. A ábra) 

csipesszel és szikével megszabadítottam az egyéb körbevevő szövetektől (kötőhártya, 

szemmozgató izmok). A következő lépés a teljes szemgolyó elülső részének beragasztása volt 

a preparáló gyűrűbe (55. B, C és D ábra) nagyon vékony rétegben felhordott cianoakrilát 

segítségével (0,5 ml). A hátulsó részt így már precízen le lehetett vágni szikével a preparáló 

gyűrű rögzítő hatásának köszönhetően annak hátulsó síkja mentén (55. E és G ábra).  

Az üvegtestet és az üvegtesti határhártyát szivacsos végű pálcikákkal óvatosan 

távolítottam el a lencse hátulsó feléről (55. F ábra), nehogy bármilyen sérülését is okozzam a 

zonuláknak és azok csatlakozásainak. Ez kritikus pontja volt a minták előkészítésének, mert 

az üvegtest és a lencse hátulsó fele rendkívül erősen tapadt egymáshoz, továbbá a 

tesztmérésekből kiderült, hogy ha az állat elhalálozása és ezen lépés között eltelt idő több, 

mint 4-5 óra, akkor az üvegtest az eltávolítása közben minden esetben magával rántja a 

lencsét, kiszakítva ezáltal a körbeölelő zonula rostokból.  

Az elülső felén a szemgolyónak először a szaruhártyát távolítottam el (55. H ábra) a 

limbus15 mentén sebészolló segítségével. Ezután az írisz eltávolítása következett (55. I ábra). 

                                                      
15 A szaruhártya pereme. 



 

71 
 

 

54. ábra – A mérési elrendezés vázlata, preparáló gyűrű, szeparáló gyűrű, megtámasztó gyűrű 

Ezen előkészítés következtében a lencse megőrizte anatómiai szempontból eredeti 

helyzetét a sugárizom és a zonularostok között. Minden egyéb szövetet a lencse előtt és 

mögött eltávolítottam (55. F és I ábra). A megtámasztó gyűrű szerepe az, hogy kizárja a 

rendszerből a sugárizom rugalmasságát. A megtámasztó gyűrűt is vékony filmréteggel a 

helyére ragasztottam (0,2 ml cianoakrilát) a minta hátulsó oldalán, a zonularostok sugártestből 

kiinduló vonalára (55. J ábra). A megtámasztó gyűrű pereme 30º-os lecsapással rendelkezik a 

külső peremén a jobb illeszkedés végett (54. ábra). Szeparáló gyűrűből kettőt alkalmaztam, 

egyiket a lencse elülső, másikat a lencse hátulsó oldalára rögzítettem (szintén 0,2 ml 

cianoakrilát felhasználásával), így a lencse rugalmasságát is kizártam a rendszerből (54. ábra, 

55. K és L ábra). A szeparáló gyűrűk belső pereme 45º-os szögben lett kiképezve, hogy a 

lencséhez jobban illeszkedjenek.  
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55. ábra – Képek egy kísérleti mintáról az előkészítés különböző fázisaiban és a kísérlet után; 

felülnézet A, B, H, I, L; alulnézet D, E, F, J, K; oldalnézet C, G; a minta a tönkremenetel után 

M; metszet N; 1 – preparáló gyűrű; 2 – megtámasztó gyűrű; 3 – szeparáló gyűrű 

A tesztméréseknek köszönhetően a gyűrűk felhelyezése nem okozott problémát. A 

ragasztó mennyiségének ideális mennyiségét szintén a tesztmérések segítségével határoztam 

meg. A ragasztásnál mindegyik minta esetén nagy figyelmet fordítottam arra, hogy a 

zonularostok viselkedését a ragasztás ne befolyásolja. Mind a négy gyűrűt 3D nyomtatási 

technikával készítettem el (Objet – Alaris 30 additív gyártó berendezés, 3D nyomtató, 

anyagok: FullCure 830 modell anyag és FullCure 705 kitöltő anyag). A gyűrűk geometriai 

méreteinek megállapításához a tesztmérések tapasztalatait és Sanchez et al. [2011] munkáját 
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használtam fel (54. ábra). A tesztmérések és a kiértékelt mérések alapján azt mondhatom, hogy 

a geometriában jelentkező minimális eltérések nem befolyásolták a gyűrűk illeszkedését a 

minták előkészítése során, ezért ezekkel az átlagos gyűrűméretekkel dolgoztam végig. 

Ezen előkészítés következtében a megtámasztó és a szeparáló gyűrűk közötti sávban a 

zonularostok helyezkednek el in situ állapotukban (55. K ábra). A kísérlet elvégzéséig az ilyen 

formán előkészített mintákat kiegyensúlyozott sóoldatba (BSS) tettem. A gyűrűk egymáshoz 

képesti elhelyezkedésének szemléltetésére az egyik tesztmintát gyantával kiöntöttem és 

kettévágtam (55. N ábra). 

6.2.1.2.  A mechanikai viselkedés mérése 

Az erőmérő cella a szeparáló gyűrű tetejéhez csatlakozott (56. ábra), de a gyűrű 

tetejére egy műanyag központosító golyót helyeztem el, hogy elérjem az átadódó erő 

függőlegességét. Ennek köszönhetően a rendszer függőleges eltolódása is biztosítottá vált. A 

megtámasztó gyűrű a minta alá elhelyezett alátétlemezre fekszik fel egy neki kialakított 

méretű peremnek köszönhetően (54. és 56. ábra). Ilyen módon a szeparáló gyűrűk el tudtak 

mozogni a megtámasztó gyűrűben (54. ábra). A folyamat során az erő és a függőleges 

eltolódás értékeit rögzítettem. A mérés közben folyamatos utánpótlással BSS oldatot 

csepegtettem a mintákra, hogy elkerüljem a kiszáradásukat. 

A mérés elmozdulás-vezérelt módon történt. A mérőberendezés típusa a következő 

volt: Z005, Zwick Roell AG, Ulm, Németország, 10-5 N érzékenységű erőmérő cellával 

ellátva, Zwick TestXpert 11.0 szoftverrel üzemeltetve. Az előterhelés értéke 5 mN, az 

erőmérő cella sebessége 1 mm/perc volt. A mérés eredményeinek rögzítése akkor kezdődött 

el, amikor az erőmérő cella a központosító golyót elérte és a mért erő túllépte az előterhelés 

értékét. A rendszert beálltnak tekintettem, mivel két ciklusból álló terhelés és tehermentesítés 

után terheltem a tönkremenetelig. A tehermentesítés után az újraterhelés előtt az erőt 5mN 

nagyságon tartottam, és az újraterhelés előtt 120 s-ot vártam. Az adott mérési napon a minták 

előkészítése és mérése a vágóhídon történt kézhezvételt követő 3-4 órán belül lezajlott. 

Célszerűnek tekinthető az a feltételezés, hogy a sugárizom a hullamerevség állapotában volt 

és a zonularostok csak majdnem ellazult állapotban a mérés kezdetén. 
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6.2.1.3. A zonularostok anyagi paramétereinek becslése 

Ahhoz, hogy a zonulák mechanikai tulajdonságait meghatározzam, szükséges a 

geometria ismerete is. A zonulák csoportjának vastagságára a 6.1.2-es alpontban ismertetett 

mérési eredményeim átlagos értéke alapján t0=45 µm-t vettem fel [5]. 

A központosító műanyag gyűrű tömege 0,46 g volt (56. ábra), ez 4,52 mN nagyságú 

erőnek felel meg. A két szeparáló gyűrű tömege 0,25 g volt, ez 2,45 mN-nak felel meg. A 

lencse alakját a tesztméréseinknek és Levin et al. [2011], továbbá Sanchez et al. [2011] 

munkájának megfelelően ellipszoiddal közelítettem a=4,4 mm, b=4,4 mm és c=2,2 mm 

nagyságú féltengelyekkel. Így a szemlencse becsült térfogata 178 mm3 (felhasználva az 

ellipszoid térfogatának kiszámítására szolgáló formulát ((7) egyenlet): 

4

3
lV abc  

Ez a térfogat 1,75 mN-nak felel meg, ha a lencse sűrűségét 1 g/cm3-nek feltételezzük 

(Levin et al., [2011]). Nem volt arra lehetőségem, hogy a lencsék tömegét mindegyik mintánál 

lemérjem, mert semmilyen módon nem akartam megsérteni a zonulák integritását. A mérés 

után a tönkrement mintából a lencse tömegének visszaszámolása, illetve lemérése a 

csatlakozó gyűrűk, a ragasztó és a lencse pereméhez hozzátapadó elszakadt zonularostok 

miatt nem volt lehetséges. 

 

56. ábra – A kísérleti elrendezés fényképe 

 

(7) 
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Ha összegezzük ezeket az értékeket, G=9 mN kezdeti erőt kapunk a rendszeren az 

önsúlyból az erő-elmozdulás értékek mérése előtt. Ez az érték nagyon fontos, amikor a mérési 

eredményeket hasonlítjuk össze az analitikus és végeselemes számítás eredményeivel (57. 

ábra, ahol zG az eltolódás a G=9 mN nagyságú önsúly hatására). Ezért az 57. ábra alapján az 

összehasonlíthatóság végett a számítások eredményeit el kell tolni.  

 

57. ábra – A különbség a mért (F’-z’) és a számított (F-z) erő-elmozdulás diagram között (A); 

jelölésrendszer egy infinitezimálisan kicsiny elemen, “ss” – csuklósan megtámasztott perem, t 

a vastagság, l a zonulák hossza, l0 a különbség a külső (Ro) és a belső (Ri) sugár között, Nr a 

metszeterő a szálakban (B); a végeselemes hálózás (C) és a terhelt rendszernek az alakja a 

végelemes számításból (D) 

6.2.1.3.1. Előzetes analitikus megoldás 

A laboratóriumi mérések eredményeiből az alábbi analitikus megoldást használhatjuk 

a lencsefüggesztő rostok rugalmassági modulusának meghatározására. Az analitikus 

megoldáshoz a következő feltételezésekkel éltem: a zonulákat lineárisan rugalmasnak és 

összenyomhatatlannak (ν≈0,5) tekintettem. Lágy biológiai anyagok esetében az utóbbi 

feltételezés széles körben elfogadott (Lombardo et al. [2012]). Az analitikus megoldás során a 
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nemlineáris hatásokat csak a nagy elmozdulások számításában vettem figyelembe, ezért az 

egyensúlyi egyenleteket a deformált alakra írtam fel. 

A számításokban hengerkoordináta-rendszert alkalmaztam (57. B ábra). Az előzetes 

teszteredmények, a korábbi mérések és a kísérleti elrendezés (54. ábra) alapján a 

lencsefüggesztő rostok l0 hossza - a megtámasztó gyűrű és a szeparáló gyűrűk közötti távolság 

- sokkal nagyobb, mint a zonulák csoportjának a vastagsága (l0=1 mm, t0=45 µm; 1 

mm>>0,045 mm), ezért a nyírási deformációt és a rostok hajlítási merevségét is 

elhanyagoltam. Így a megtámasztó gyűrű belső peremén és a szeparáló gyűrűk külső peremén 

a zonulák csatlakozása csuklósnak feltételezhető. Mivel a teher tulajdonképpen a zonulák 

belső peremére redukálható a szeparáló gyűrűk merevtestszerű viselkedése miatt, a 

normálfeszültségek a zonula rostszálaira merőleges irányban nullának vehetők.  

Az analitikus megoldás során azzal a további közelítéssel éltem a zonulák térfogatának 

meghatározásánál, hogy a lencsefüggesztő rostok végtelen közel (hártyaszerűen) 

helyezkednek el egymás mellett, de a bennük keletkező fajlagos nyúlások számításánál mégis 

állandó keresztmetszetű rúdszerű viselkedésűnek feltételeztem őket, hogy a bennük keletkező 

fajlagos nyúlás állandó legyen (57. B ábra) [1]. 

A (8) és (9) egyenlet segítségével írtam fel a (10) geometriai egyenletet (a jelölések a 

57. B ábra alapján értendőek): 

0 o il R R   , 

ahol Ro a vizsgált körgyűrű külső sugara (aminek mérete megegyezik támasztó gyűrű belső 

sugarával) és Ri a körgyűrű belső sugara (aminek mérete megegyezik a szeparáló gyűrű külső 

sugarával). Tehát 0l  a zonularostok eredeti deformálatlan hossza a sugárirányban.  

2 2
0l( z ) z l  , 

amiben, )(zl  a zonularostok hossza meridián irányban a z függőleges eltolódás függvényében 

a deformáció során. A Green-Lagrange alakváltozás-tenzor E11 eleme a következő módon 

írható fel, felhasználva a korábbi megállapításokat: 

 2 2 2
0

11 2 2
0 0

1 1

2 2

l( z ) l z
E

l l


   . 

(8) 

(9) 

(10) 
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Az előző feltételezésekből következik, hogy ha a kiindulási terheletlen állapotban a zonulák 

csoportjának vastagságát konstansnak feltételezzük, akkor az a terhelés következtében is 

konstans lesz minden pontban, de a térfogat-állandóság miatt (ν≈0,5) a vastagság értékük 

csökken. Ezért ez a vastagság kizárólag a belső perem függőleges z koordinátájától függ (57. 

ábra). A zonulák csoportjának térfogatát felírva a kiindulási terheletlen és a deformált 

állapotban, a vastagságot ki tudjuk fejezni a z koordináta függvényében (a térfogatok 

felírásánál felhasználtam a közismert matematikai összefüggéseket a körgyűrű területének és 

a csonka kúp felületének számításához): 

2 2 2 2
0 0 0 0i iV t ( R R ) t( z ) ( R R ) z l      , 

ahol t0 a lencsefüggesztő rostok rendszerének kezdeti vastagsága, t(z) pedig a vastagság a 

terhelés folyamán. A kapcsolat a z koordináta (függőleges eltolódás, 57. B ábra) és a 

vastagság között így, a következő: 

 0

2 2
0

o it R R
t( z )

z l





 . 

A (13) egyenlet mutatja, hogy mi az összefüggés a belső peremen a hártyaszerűen értelmezett 

zonulákban ébredő meridián irányú metszeterő (Nr(z) - [N/m]) és annak függőleges 

komponense között (dF(z) - [N/m]) (57. B ábra). 

2 2
0

r

z l
N ( z ) dF( z )

z


  

A belső peremen a függőleges reakcióerőnek (F(z) - [N]) egyenlőnek kell lennie a belső 

peremen értelmezett meridián irányú metszeterő függőleges komponensének a perem mentén 

( 2 iR ) összegzett értékével ((14) egyenlet és 57. ábra): 

2 2
0

2 2i i r

z
F( z ) R dF( z ) R N ( z )

z l
  


 , 

Az Nr(z) meridián irányú metszeterő a zonulák vastagságának t(z), a bennük keletkező 

fajlagos nyúlásoknak (E11) és a zonulák rugalmassági modulusának (E) segítségével a (15) 

egyenlettel írható fel. Ugyancsak a (15) egyenlet mutatja, mit kapunk az Nr(z) meridián irányú 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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metszeterőre, ha a t(z) helyére behelyettesítjük azt az összefüggést, amit a (12) egyenletben 

kaptunk. 

 0
11 11 2 2

0

o i
r

t R R
N ( z ) EE t( z ) EE

z l


 


 . 

Felhasználva a (10), (14) és (15) egyenletet, a függőleges eltolódás (z) és a belső peremen 

keletkező függőleges reakcióerő között a követező összefüggést kapjuk: 

 2
0

2 2 2 2 2
0 0 0

1
2

2
o i

i

t R Rz z
F( z ) R E

l z l z l





 
, 

amiben E a zonularostok rugalmassági modulusa. Ezzel az egyenlettel a laboratóriumi 

kísérletek eredményei összevethetők a feladat analitikus eredményeivel különböző 

rugalmassági modulusok esetében [1].  

6.2.1.3.2. Végeselemes számítás 

 A numerikus vizsgálatot ANSYS Workbench programrendszerrel végeztem (Ansys 

Inc., Canonsburg, USA). A matematikai közelítéshez 8 csomópontos héj végeselemeket 

alkalmaztam, a kiindulási helyzethez síkbeli körgyűrűt (hártyát) feltételeztem 10,5 mm-es 

belső és 12,5 mm-es külső átmérővel a kísérleti elrendezés alapján (54. ábra). A peremfeltétel 

a külső és a belső peremen csuklós. A terhelés a belső peremen a gyűrű síkjára merőleges 

irányban működő támasz-eltolódás volt ((57. D ábra)). 

 A számítást a nagy elmozdulások elméletének megfelelően végeztem el. A 

konvergenciavizsgálat eredménye alapján a paraméteres vizsgálatoknál az alkalmazott 

elemszám körülbelül 1000 volt. Az alkalmazott végeselemes háló felosztása a sugárirányban 

5, a kerület mentén pedig körülbelül 200 volt (57. C ábra). A konvergenciavizsgálatnál a 

maximális elemszám körülbelül 34000 volt, de az analízis kimutatta, hogy 1000 darab elem 

esetén a számítás már kellően pontos (lásd a 8. táblázatot). Megjegyzem, hogy az ANSYS 

Newton-Raphson módszert használ a nemlineáris feladat megoldásához. A végeredmény 

kritériuma a 10-7 N értéknél kisebb kiegyensúlyozatlan erő volt. Az ismertetett feladat 

körszimmetrikus, így egydimenziós feladatként is kezelhető lett volna, de mivel a számítás 

már viszonylag kevés elemszám esetén kellően pontos volt, így csak néhány percre adódott a 

futásidő. Mindemellett a háromdimenziós modellel tudtam ellenőrizni, hogy milyen hatása 

van a belső perem esetleges külpontosságának a külső peremhez képest. Megvizsgáltam, hogy 

(15) 

(16) 
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van-e érdemi eltérés a belső perem függőleges reakcióerejében, ha a körgyűrű belső és külső 

pereme egymáshoz képest nem centrálisan, hanem néhány tizedmilliméteres (0-0,4 mm) 

eltéréssel van kialakítva. Ennek az említett tartományban nem volt számottevő hatása a belső 

peremen keletkező reakcióerőre és a hozzá tartozó elmozdulásra. A laboratóriumi 

vizsgálatoknál minden alkalommal ügyeltem a gyűrűk centrális elhelyezésére, de az utóbb 

említett numerikus vizsgálat megmutatta, hogy a kismértékű eltérése a gyűrűk egymáshoz 

képesti pozíciójának nem okoz érdemi különbséget az erő-elmozdulás diagramban (lásd 

Függelék 9.4 pont). 

8. táblázat – A konvergencia analízis, a relatív hiba összehasonlítva a legnagyobb elemszámú 

esettel  

Elemszám 
Függőleges reakcióerő  Legnagyobb főfeszültség  

[N] Hiba [%]  [MPa] Hiba [%] 

24 0,075883001 0,145 0,102949923 -4,022 

75 0,076010726 -0,023 0,093182577 5,847 

284 0,076016428 -0,030 0,095483776 3,522 

1365 0,075998544 -0,007 0,098031552 0,948 

2583 0,075992837 0,001 0,098402693 0,573 

8361 0,075994216 -0,001 0,098708515 0,264 

12991 0,075993925 -0,001 0,098812455 0,159 

34655 0,075993521 0,000 0,098969598 0,000 

 

 A végeselemes kiértékelési módot hasonló okok miatt végeztem el, mint az előbb 

bemutatott analitikus megoldást, mégpedig a zonularostok makroszkopikus szintű 

rugalmassági modulusának vizsgálatához. Az analitikus megoldásnál a keresztirányú 

hatásoktól eltekintettem a szomszédos szálak között. Az 58. ábra szemlélteti az analitikus és a 

végeselemes megoldást egyező bemenő paraméterek esetén. A mechanikai anyagmodellt 

lineárisan rugalmasnak és izotropnak vettem fel. A paraméteres vizsgálatoknál a rugalmassági 

modulus (E=150, 200 és 250 kPa), a Poisson-tényező (ν=0 és 0,49) és a kezdeti feszültség 

(IS1=4,4 kPa és IS2=8,4 kPa16) hatását elemeztem.  

 A Poisson-tényező segítségével a lencsefüggesztő rostok keresztirányú hatását 

vizsgáltam, mert a SEM méréseimből arra következtettem, hogy az egymás melletti 

                                                      
16 Wright et al. [1999] alapján ezek a kezdeti feszültségek ébrednek a zonulákban 7,5 és 30 Hgmm IOP esetén. 
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sugárirányú zonularostok között összefonódások vannak. A ν=0 Poisson-tényező jellemezte 

azt az esetet, amikor a rostok teljesen függetlenül, a ν=0,49 pedig a zonulák csoportjának 

térfogat-állandóságát modellezte, ezáltal erős keresztirányú hatást feltételezve a szomszédos 

szálak között. 

 A végeselemes számításoknál a kezdeti feszültségek hatását is figyelembe vettem, 

abból az okból kifolyólag, hogy annak ellenére, hogy három órával a minták beszerzése után a 

sugárizom a hullamerevség állapotában volt, a preparálás után a zonularostok mégsem voltak 

teljesen elernyedt állapotban.  

 

58. ábra – Az analitikus megoldás összehasonlítva a végelemes számítással; E a rugalmassági 

modulus, ν a Poisson-tényező 

 

6.2.2. Eredmények 

6.2.2.1. A laboratóriumi mérések eredményei  

Az 59. ábra mutatja a mért erő-elmozdulás diagramokat a mérés kezdetétől egészen a 

minták tönkremeneteléig. Az alkalmazott terhelésnek a mérés kezdeti szakaszán 

visszaterhelés része is volt, azért hogy beálljon a rendszer (az esetleges egyenetlenségek, 

feltámaszkodási pontatlanságok kiszűrésére). A visszaterhelést akkor kezdtem el, amikor a 

függőleges eltolódás értéke elérte a 0,3 mm-t. Az 59. ábrán látszik, hogy a tipikus 

tönkremeneteli mód az volt, amikor a zonularostok 2 mm-es függőleges elmozdulás után 

sorozatosan elkezdtek elszakadni, míg végül a szeparáló gyűrűkben elhelyezkedő lencse 

összeköttetése a sugárizommal teljesen megszűnt. Az 55. M ábrán látható egy tipikusan 

tönkrement minta a mérés után. Negyedrendű polinomiális regresszió segítségével görbét 
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illesztettem az egyes mérési eredmények erő-elmozdulás eredményeinek kezdeti szakaszaira 0 

és 1 mm-es függőleges elmozdulás között (60. ábra). Minden mérési eredménynél az illesztés 

R négyzet értéke (determinációs együttható) nagyobb volt, mint 0,95. Ez volt a fő indok arra, 

hogy negyedrendű polinomot használtam. Feltételezhetjük, hogy a megelőző tesztméréseknek 

köszönhetően a kiértékeléshez felhasznált éles mérések eredményeit ugyanakkora súllyal 

vehetjük figyelembe. Mind a 24 mérésre alkalmaztam a polinomiális illesztést, így a 

mérésekre az átlagos eredmény könnyen előállítható lett (60. ábra). Az átlaggörbe nem az 

origóból indul, mert a rendszer a minimális ciklikus előterhelés következtében beállt. A mért 

erők értékeinek szórásértékeit diszkrét eltolódásoknál 0,1 mm-enként számoltam ki (60. ábra).  

 

 

59. ábra – A mért erő-elmozdulás diagramok a laboratóriumi mérésből (A); a görbék kezdeti 

szakaszai (B) 
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60. ábra – A negyedrendű illesztett polinomok (A) és az átlagos erők a szórásokkal feltüntetve 

a diszkrét elmozdulásokhoz (B) 

6.2.2.2. A becsült anyagi paraméterek az analitikus és a végeselemes eredménykiértékelések 

alapján 

A laboratóriumi kísérletek eredményei és az analitikus kiértékelések eredményei a (16) 

egyenletet felhasználva a 61. ábra alapján összevethetők, a rugalmassági modulust 100-350 

kPa tartomány között felvéve, 50 kPa lépésközönként. A mérési eredmények átlagából és a 

szórásból azt mondhatjuk, hogy a sertés zonulák rugalmassági modulusának értéke 150 és 250 

kPa között van (61. ábra). 

A 62. illetve a 63. ábra mutatja a végeselemes számítás parametrikus vizsgálatának 

eredményeit, ha a kezdeti feszültségeket a lencsefüggesztő rostokban elhanyagoltam, illetve 

figyelembe vettem. A 63. ábra alapján a kezdeti feszültségek hatásának figyelembevétele 

célszerűnek tűnik, és így a zonularostok rugalmassági modulusa E≈200 kPa értékre adódik. 

Ez az érték az, ami jól jellemzi a rostok mechanikai viselkedését, mivel az adott szakaszon az 

ehhez tartozó eredménynek a legkisebb az eltérése a mérési eredmény átlagához képest a 

vizsgált esetek közül (63. ábra). 
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6.2.3. Értékelés 

Az elvégzett vizsgálatok célja kettős volt: egyrészt egy összetett laboratóriumi mérési 

eljárást fejlesztettem ki, hogy a zonulák mechanikai tulajdonságait in situ vizsgálni tudjam az 

eredeti pozíciójukban, másrészt a kísérleti eredmények többféle kiértékelését is 

elvégezhessem. 

 

61. ábra – Az analitikus megoldás együtt ábrázolva a mérési eredmények átlagával és 

szórásával, E a rugalmassági modulus 

 

62. ábra – A végeselemes analízis eredményei összehasonlítva a mérési eredmények átlagával 

és szórásával, E a rugalmassági modulus, ν a Poisson-tényező 

Az eredményeim alapján azt mondhatom, hogy körülbelül 2 mm-es eltolódásig a 

zonularostok viselkedése rugalmasnak tekinthető. Ezután a megfigyelt viselkedés hasonló volt 

ahhoz, mint amit Wright et al. [1999] munkájában megfigyelt szarvasmarhák 

zonularostjaiban. A szálas jellegnek köszönhetően a zonularostok egyesével elszakadtak, míg 

végül az erő nullára csökkent az elmozdulás-vezérelt mérésnek köszönhetően. Olyan 
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szövetekben, amelyek a zonulákhoz hasonló szálakat tartalmaznak, a mért eredmények az 

elszakadásig az egyes rostszálak kiegyenesedése következtében mutatnak olyan 

karakterisztikát (Wright et al. [1999], Bodor és Vas [2000], Mark és Erman [2007]), mint amit 

én tapasztaltam (59. ábra). 

 

63. ábra – A kezdeti feszültség és a Poisson-tényező hatásainak ábrázolása a mérési 

eredmények átlagával és szórásával együtt, E a rugalmassági modulus, ν a Poisson-tényező, 

IS1=4,4 kPa és IS2=8,4 kPa a két különböző kezdeti feszültség 

A rendszert a ciklikus kezdeti terhelésnek köszönhetően beálltnak tekinthetjük (tehát 

mentesnek a kezdeti egyenetlen felfekvésektől, stb.). Minimális hiszterézishurkokat 

tapasztaltam a kezdeti terhelési és visszaterhelési szakaszokon. Az 59. ábra mutatja a mért 

erő-elmozdulás diagramok kezdeti szakaszait. A kezdeti hiszterézis hurkok alján láthatóak 

minimális vízszintes szakaszok, ahol az elmozdulás csökken, erő csökkenése nélkül. Ez a 

jelenség a késleltetett rugalmas deformációnak köszönhető (Bodor és Vas [2000], Mark és 

Erman [2007]). Ennek a jelenségnek a részleteivel nem kívántam foglalkozni, mivel csak a 

rostok kezdeti rugalmas viselkedésére koncentráltam. A zonularostok átlagos nyúlása az 

alkalmazkodás során 0 és 0,3 mm között van (Strenk et al. [1999], Richdale et al, [2013]). 

Az analitikus és a végeselemes kiértékelő vizsgálatokból a zonularostok rugalmassági 

modulusa körülbelül 200 kPa. A 63. ábrán láthattuk, hogy a Poisson-tényezőnek és a kezdeti 

feszültségeknek csak kisebb jelentőségű hatása van az erő-elmozdulás diagramok lefutására. 

Ez a körszimmetrikusságnak, és a csekély értékű gyűrűirányú feszültségeknek köszönhető. 

Ahogy azt a 2.2.2-es alpontban említettem, a szakirodalomban csupán néhány adat 

található a zonulák rugalmassági modulusáról emberi és állati mintákat tekintve. Emberi 

zonulák mechanikai tulajdonságairól Van Alphen és Graebel [1991] tesz említést, 1000 kPa-t 
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adtak meg fiatal és 1500 kPa-t idősebb minták esetére. Michael et al. [2012] is közölt 

rugalmassági modulus értékeket emberi zonulákra, ők 340 kPa-t közöltek fiatal és 270 kPa-t 

idős minták esetén. Marha zonulákat tekintve Wright et al. [1999] a kezdeti rugalmassági 

modulust körülbelül 220 kPa-nak állapította meg.  

 Alapvetően a szemlencse magja és kérge (ca. 4-5 kPa, Fisher [1971]) kisebb 

rugalmassági modulussal, a lencse tokja (ca. 1,5-2 MPa, Fisher [1969], Burd et al. [2009]) 

pedig nagyobb rugalmassági modulussal rendelkezik, mint a megállapított érték a 

zonularostokra. Az alapján, hogy az erőeloszlás függ az egyes részek merevségétől, azt 

mondhatjuk, hogy az alkalmazkodóképesség vizsgálatánál kizárólag a sugárizom, a zonula és 

a lencse figyelembevétele nem elégséges, mert a környező részek (szaruhártya, ínhártya és 

üvegtest) deformációja szintén befolyásolhatják a sugárizomról átadódó erőt a szemgolyó zárt 

rendszerében. 

 Mivel legjobb tudásom szerint ez az első mérés, amely sertés zonulák rugalmassági 

modulusának megállapításával foglalkozik, a direkt összehasonlítás más szerzők 

eredményeivel nem lehetséges, de nem is ez volt a szándékom. A fő célom az volt, hogy egy 

olyan mérési eljárást dolgozzak ki a zonulák vizsgálatára, ami az eddigi zonulák mérésére 

alkalmazott eljárások említett esetleges bizonytalanságait kiküszöböli. Ennek szellemében 

olyan módszert fejlesztettem ki, amely teljesen intakt pozíciójú mérésekre alapul, ami nagy 

különbség mások mérési eljárásaihoz képest. Ezenfelül az erőátadás módja is a lehető 

legkevesebb közvetítő elemet és bizonytalanságot tartalmazza. Ahogy bemutattam, a 

kifejlesztett eljárással a zonulák rugalmassági modulusa meghatározható, akár viszonylag 

egyszerű összefüggést alkalmazva is ((16) egyenlet). Továbbá a mérési módszer úgy lett 

kialakítva, hogy az megfelelő laboratóriumi körülmények között reprodukálható és 

kiterjeszthető legyen emberi mintákra is [1]. 
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7. Tézisek, összefoglalás, a dolgozat eredményeinek értékelése 

Az értekezésben az emberi szem biomechanikai viselkedésének elemzésével 

foglalkoztam, különös tekintettel az alkalmazkodóképesség vizsgálatára. Komplex 

háromdimenziós modellt alkottam, amely a globális biomechanikai vizsgálatokhoz a 

szükséges alkotórészeket tartalmazza. 

A felépített numerikus modell segítségével megvizsgáltam a szem 

alkalmazkodóképességét, és az ezt befolyásoló tényezők egymáshoz képesti viszonyát, 

hatását. Továbbá a modell segítségével megvizsgáltam és elemeztem az ínhártyát 

érintő egyik látásjavító műtéti eljárás működési mechanizmusát, elvét. Ennek részletes 

feldolgozása után a komplex modell eredményeit felhasználva javaslatot tettem a 

műtéti eljárás geometriájának egyik lehetséges módosítására az esetleges kedvezőbb 

alkalmazkodási szélesség elérése érdekében. 

Az eddig ismert mérési eljárások és az ezekből származó eredmények 

bizonytalansága miatt saját eljárást dolgoztam ki a zonularostok mechanikai 

tulajdonságainak laboratóriumi mérésére és kiértékelésére, mivel ezek a rostok 

felelősek túlnyomó részt a sugártest és a lencse közötti erőátadás megvalósításáért. A 

kísérletből származó eredmények kiértékelésére viszonylag egyszerűnek mondható 

analitikus megoldást és - végeselemes szimuláció segítségével - numerikus megoldást 

is adtam. 

1. Tézis.  

Létrehoztam a szemgolyó olyan végeselemes modelljét, melynek a szemészeti 

gyakorlat szempontjából legjellemzőbb geometriai és mechanikai tulajdonságai 

tetszőlegesen módosíthatók. A bemenő paraméterek alapján a geometria 

automatikusan generálódik az igényeknek megfelelően. A komplex végeselemes modell 

széles körben alkalmazható, elősegítve a különböző szemészeti problémák vizsgálatát 

az egyes alkotórészek deformációjának és a belső erőknek a nyomon követésével. A 

biomechanikai szempontból minden fontosnak ítélt részt tartalmazó komplex modell 

használhatóságát az alkalmazkodóképesség vizsgálatával ellenőriztem, eredményeimet 

összehasonlítottam más szerzők numerikus eredményeivel és rámutattam a komplex 

modell előnyeire az eddigi modellekhez képest. [4, 7, 10] 
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2. Tézis.  

A szakirodalomból vett geometriai, mechanikai és optikai paramétereket 

felhasználva a numerikus modell segítségével megvizsgáltam a szemlencse 

alkalmazkodási szélességének a kor előrehaladtával bekövetkező változását, 

beszűkülését. Ehhez - a korábbi eredményekhez képest precízebb módszerrel - 

meghatároztam a szemlencse dioptriáját a lencse szimmetriatengelyében. A komplex 

numerikus modell segítségével bizonyítottam a szemészek körében felvetett hipotézist, 

mely szerint a szemlencse alkalmazkodóképességének korral történő változásában a 

geometriai és mechanikai paraméterek hatása mellett a lencse törésmutatójában 

bekövetkező változás is legalább akkora szerepet játszik. [4, 6, 9] 

3. Tézis. 

A komplex végeselemes modell segítségével vizsgáltam egy, az alkalmazkodási 

szélesség növelésére kifejlesztett - ínhártyát érintő - szabadalmaztatott műtéti eljárást. 

A végeselemes modell segítségével először ellenőriztem a műtéti eljárás 

alkalmazkodásra gyakorolt hatását és működésének elvét, majd paraméteres 

vizsgálatsorozatot végeztem el, aminek segítségével megvizsgáltam a műtét során 

kialakítandó lyukak elrendezésének és mennyiségének hatását az alkalmazkodási 

szélességre. A numerikus modell eredményei alapján javaslatot tettem a műtéti eljárás 

geometriájának egy élettani szempontból lehetséges módosítására, amellyel az eredeti 

geometriai kialakításhoz képest nagyobb alkalmazkodási szélesség érhető el. [4, 6] 

4. Tézis 

A zonularostok mechanikai viselkedésének és paramétereinek meghatározására 

kifejlesztettem egy új és egyedi laboratóriumi kísérleti eljárást, ami egyszerű 

eszközökkel elvégezhető. A mérési eljárás elsődleges célja, hogy a zonularostok 

halmazát in-situ vizsgálni lehessen a rostok lencséhez és sugártesthez csatlakozó 

pontjait nem megsértve, ugyanakkor az egyéb részek merevségétől függetlenítve. 

Ezenfelül a mérési eljárás kifejlesztésének másik fontos célkitűzése volt a terhelési 

erőnek és az erőmérésnek a lehető legegyszerűbb kialakítása a minél pontosabb 
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eredmény és kiértékelés érdekében. A mérési eljárást sertésmintákon teszteltem, ehhez 

a zonulák geometriáját különböző módszerekkel megmértem. [1, 5] 

5. Tézis 

A zonularostokkal kapcsolatos laboratóriumi mérési eredmények kiértékelésére 

analitikus eljárást dolgoztam ki, amivel a kísérleti eredményekből gyorsan és 

egyszerűen jó közelítésű értéktartomány adható meg a zonulák csoportjának 

rugalmassági modulusára. Az analitikus megoldás használhatóságát a zonulák 

rugalmassági modulusának meghatározására végeselemes numerikus modellen a 

szilárdsági jellemzők és a kezdeti feltételek részletes paraméteres vizsgálatsorozatával 

ellenőriztem. [1, 5] 
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9.  Függelék  

9.1. Kiegészítés az anyagi és geometriai paraméterekhez 

Lencseparaméterek (Abolmaali et al. [2007]): 

 I II III IV V VI 
Elülső [mm]       
a 4,485 4,2815 4,5 4,5 4,3 4,3 
b 1,2089032 1,463629 1,55467 1,439666869 1,75102 1,9 
c -0,266892 -0,166822 -0,329 -0,0962011 -0,130361 0,1795833 
d 0,1166546 -0,021135 0,08141 0,11257732 0,117481 -0,3848683 
Hátulsó [mm]       
a 4,485 4,2815 4,5 4,5 4,3 4,3 
b 2,1669011 2,260218 2,27038 2,377780173 2,628273 2,0 
c -0,368996 -0,259828 -0,6326 -0,58929807 -0,964052 -0,192903226 
d 0,0006791 -0,114285 0,0869 0,158321934 0,311269 -0,25033071 
Befoglaló 
méretek [mm] 

      

a 4,485 4,2815 4,5 4,5 4,3 4,3 
e 0,3570 0,3938 0,4045 0,4037 0,4631 0,4045 
r 2,5565 2,4405 2,3850 2,7900 2,6660 2,8504 
ba 1,2089 1,4636 1,5547 1,4397 1,7510 1,900 
bp 2,1669 2,2602 2,2704 2,3778 2,6283 2,000 
b 3,3758 3,7238 3,8250 3,8174 4,3793 3,900 
h 1,9242 2,1226 2,0273 2,3668 2,7152 2,4180 
 

Abolmaali et al. [2007] által használt anyagi és geometriai paraméterek 

  
Lencsemag rugalmassági modulus [MPa] 0,00019 
Lencsekéreg rugalmassági modulus [MPa] 0,00017 
Tok rugalmassági modulus [MPa] 1,5 
Zonula rugalmassági modulus [MPa] 1,5 
Tok vastagság [µm] 5-24 
Elülső zonulák távolsága az ekvátortól [mm] 1,5 
Hátulsó zonulák távolsága az ekvátortól [mm] 1,0 
  

Power [2001] által használt anyagállandók. 

 Viselkedés Rugalmassági 
modulus 
[MPa] 

Poisson-tényező Sűrűség 
[kg/m3] 

Sugártest Lineárisan rugalmas 11 0,4 1600 
Zsírszövet Lineárisan rugalmas 0,047 0,49 999 
Üvegtest Lineárisan rugalmas 0,042 0,49 999 
Csarnok Lineárisan rugalmas 0,037 0,49 999 
Lencse Merev - - 315 
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9.2. Kiegészítés az eddigi numerikus modellekről 

1) Néhány ábra a szaru-ínhártya numerikus modellcsaládról. 

 

64. ábra - Pandolfi és Manganiello [2006] térbeli testelemes szaruhártya modellje 

 

 

65. ábra - Śródka [2009] térbeli testelemes szaru-ínhártya modellje 

2) Néhány ábra a lencsét vizsgáló numerikus modellcsaládról. 

 

66. ábra - Liu et al [2006] kétdimenziós tengelyszimmetrikus szemlencse modellje 
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67. ábra - Burd et al. [2002] kétdimenziós tengelyszimmetrikus szemlencse modellje 

 

 

68. ábra - Abolmaali et al.[2007] kétdimenziós tengelyszimmetrikus szemlencse modellje 
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3) Néhány ábra a szemgolyót vizsgáló numerikus modellcsaládról 

Az itt látható modelleket egyik esetben sem az alkalmazkodási szélesség vizsgálatára 

használták, ezért a szemlencsét a tokjával, kérgével és magjával vagy nem is vették 

figyelembe (70. ábra), vagy végtelen merevnek modellezték (71. ábra) 

 

 

69. ábra - Uchio et al. [1999] háromdimenziós szemgolyó modellje 

 

 

70. ábra - Crouch et al. [2005] háromdimenziós modelljének metszete 
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71. ábra - Power [2001] háromdimenziós modelljének végeselemes drótváza 
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9.3. A zonula vastagságmérésénél dokumentált további képek és a mért értékek 

1) OM1-es mérés további képei: 
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2) OM2-es mérés további képei: 
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3) Az elektronmikroszkópos (SEM) és optikai mikroszkópos (OM1, OM2) 

zonulavastagság-mérés és zonulahossz-mérés eredményei táblázatos formában µm és 

mm dimenzióban értelmezve: 

Zonula vastagság [µm] 

SEM OM1 OM2 

48,754 61,312 84,643 

34,438 42,059 74,299 

26,926 42,612 83,654 

30,463 39,836 77,099 

38,833 42,612 69,58 

35,468 44,024 59,699 

32,802 55,616 60,392 

33,421 51,461 56,174 

14,796 34,668 65,814 

14,435 58,684 77,453 

16,98 51,605 79,426 

18,79 27,571 83,685 

45,188 38,76 86,211 

38,484 24,038 86,452 

40,853 45,834 80,501 

30,083 45,84 44,843 

40,265 46,13 72,123 

35,756 42,059 84,546 

34,355 34,892 85,543 

40,162 34,631 57,675 

37,106 27,412 83,765 

35,004 45,423 85,521 

32,783 54,564 57,123 

39,524 44,432 59,342 

Zonula hossz [mm] 

SEM OM1 OM2 

2,057 1,862 1,637 

2,329 1,972 0,7524 

1,978 1,910 0,923 

2,549 1,963 1,110 

1,997 1,891 1,459 
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9.4. Kiegészítés a 6.2.1.3.2–es alponthoz 

A következő erő-elmozdulás diagram (72. ábra) azt mutatja, hogy a körgyűrű belső és 

külső peremének egymáshoz képesti külpontossága (a megadott tartományon belül: 0-

0,4 mm) nem befolyásolja számottevően az eredményt. 

 

 

 

72. ábra – A külpontosság vizsgálata 
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9.5. Kiegészítés a numerikus modell geometriájához 

A geometria felépítése: 

Paraméterek: 

a1 !A lencse paramétere 

a3 !A kapcsolati réteghez 

a5 !A kapcsolati réteghez  

b1 !A lencse paraméterei 

b3 !A kapcsolati réteghez 

b5 !A kapcsolati réteghez 

c1 !A lencse paramétere 

d1 !A lencse paramétere 

a2 !A lencse paramétere 

a4 !A kapcsolati réteghez 

a6 !A kapcsolati réteghez 

b2 !A lencse paramétere 

b4 !A kapcsolati réteghez 

b6 !A kapcsolati réteghez 

c2 !A lencse paramétere 

d2 !A lencse paramétere 

n !A pontok száma 

R !A szemgolyó sugara 

R1 !A kapcsolati réteghez 

le=b1  !A lencse elülső vastagsága 

lh=b2 !A lencse hátulsó vastagsága 

s  !A szaruhártya külső sugara 

sv !A szaruhártya teljes vastagsága középen 

sf !A szaruhártya vastagság fent 

ec !Az elülső csarnok (szaruhártya és lencse) távolsága  

m !A szemgolyó középpontja és a szaruhártya ívéhez tartozó középpont távolsága 

io !Az ínhártya vastagsága oldalt 

ih !Az ínhártya vastagsága hátul 

e !A lencsemag pozíciójának adatai 

g !A lencsemag pozíciójának adatai 

h1 !Magvastagság 

h2 !A kapcsolati réteghez 

f1 !Magsugár 
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f2 !A kapcsolati réteghez 

 

A tengelyszimmetrikus részekhez a geometriát a szemgolyó metszetében állítottam elő és forgattam 

körbe a szimmetriatengely körül a szükséges tartományok létrehozásához. Ehhez az egyes részek 

kontúrjához tartozó függvények segítségével megfelelő számú diszkrét pont (x,y) koordinátáit kellett 

meghatároznom. A következő egyenletekben n jelöli az adott szakasznál alkalmazott pontszámot i 

pedig az i-edik pontot ebből. A egyenletekben a ** kifejezés a hatványozást jelenti. 

 

A szemlencse külső íve: 

xi=0+i*(a1)/(n/2) 

yi=(b1+c1*(asin(xi /a1))**2+d1*(asin(xi /a1))**4)*cos(asin(xi /a1))+(m+s-sv-ec-le) 

 

A lencse melletti határréteg belül: 

xi=0+i*(a3)/(n/2) 

yi=(b3+c1*(asin(xi /a1))**2+d1*(asin(xi /a3))**4)*cos(asin(xi /a3))+(m+s-sv-ec-le) 

 

A lencse melletti határréteg kívül: 

xi =0+i*(a5)/(n/2) 

yi =(b5+c1*(asin(xi /a5))**2+d1*(asin(xi /a5))**4)*cos(asin(xi /a5))+(m+s-sv-ec-le) 

 

A szemlencse belső íve: 

xi =a1-i*(a2)/(n/2) 

yi =-(b2+c2*(asin(xi /a2))**2+d2*(asin(xi /a2))**4)*cos(asin(xi /a2))+(m+s-sv-ec-le) 

 

A lencse melletti határréteg belül: 

xi =a3-i*(a4)/(n/2) 

yi =-(b4+c2*(asin(xi /a4))**2+d2*(asin(xi /a4))**4)*cos(asin(xi /a4))+(m+s-sv-ec-le) 

 

A lencse melletti határréteg hátul, kívül: 

xi =0+i*(a6)/(n/2) 

yi =-(b6+c2*(asin(xi /a6))**2+d2*(asin(xi /a6))**4)*cos(asin(xi /a6))+(m+s-sv-ec-le) 

 

Az ínhártya külső geometriájának segédpontjai (körív feltételezése): 

yi =-R+i*(R/n)+i*(((R**2+m**2-s**2)/(2*m))/n) 

xi =sqrt((R**2-( yi)**2)) 

 

A zsír és a ínhártya közötti határréteg: 
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yi =-R1+i*(R1/n) 

xi =sqrt((R1**2-( yi)**2)) 

 

A szaruhártya külső geometriájának segédpontjai (körív feltételezése): 

yi =((R**2+m**2-s**2)/(2*m))+i*((s+m)-((R**2+m**2-s**2)/(2*m)))/(n) 

xi =sqrt((s**2-( yi -m)**2)) 

 

Az ínhártya belső geometriájának segédpontjai (ellipszis feltételezésével): 

Segédparaméterek:  

q1=s-sf 

q2=s-sv 

q3=R-io 

q4=R-ih 

q5=2*m*q1**2/q2**2 

yi =-R+ih+i*((R-ih)/n)+i*((-q5+sqrt(q5**2-4*(q3**2/q4**2-q1**2/q2**2)*(q1**2-q3**2- 

-m**2*q1**2/q2**2)))/(2*(q3**2/q4**2-q1**2/q2**2))/n) 

xi =sqrt((1- yi **2/(R-ih)**2)*(R-io)**2) 

 

A szaruhártya belső geometriájának segédpontjai (ellipszis feltételezésével) 

yi =(-q5+sqrt(q5**2-4*(q3**2/q4**2-q1**2/q2**2)*(q1**2-q3**2-

m**2*q1**2/q2**2)))/(2*(q3**2/q4**2-q1**2/q2**2))+i*((s+m-sv)-((-q5+sqrt(q5**2- 

-4*(q3**2/q4**2-q1**2/q2**2)*(q1**2-q3**2-m**2*q1**2/q2**2)))/(2*(q3**2/q4**2- 

-q1**2/q2**2))))/n 

xi =sqrt((1-( yi -m)**2/(s-sv)**2)*(s-sf)**2) 

 

Lencsemag (ellipszis feltételezésével): 

q10=m+s-sv-ec-le-e-h1/2 

yi =q10+i*h1/n 

xi =sqrt((1-( yi -(m+s-sv-ec-le-e))**2/(h1/2)**2)*(f1)**2) 

 

Lencsemag körülötti határréteg (ellipszis feltételezésével): 

q10=m+s-sv-ec-le-e-h2/2 

yi =q10+i*h2/n 

xi =sqrt((1-( yi -(m+s-sv-ec-le-e))**2/(h2/2)**2)*(f2)**2) 

 


