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Útdráttur 

Sjónbörkurinn er staðsettur í hnakkablaði og sér um úrvinnslu 
sjónrænna upplýsinga. Sjónrænar upplýsingar fara í gegnum ýmis 
heilasvæði, þar sem mismunandi úrvinnsla þeirra fer fram. 
Mikilvægustu heilasvæðin fyrir sjón eru hliðlægt hnélíki í stúku, 
frumsjónbörkurinn og ytri rákabörkur. Fræðimenn sem hafa lagt mikið 
af mörkum til rannsókna á sjónberkinum eru Hubel, Wiesel og Margaret 
Livingstone. Hubel og Wiesel uppgötvuðu að viðtakasvæði 
hnoðfrumna í heilaberki væru ílöng og að í frumsjónberki væru 
mismunandi tegundir af frumum, sem skiptast í dálka. Livingstone lýsti 
litnæmum blettum í sjónberki og rannsakaði hvernig sjónskynjun hefði 
áhrif á upplifun á myndlist. Heilaskaði hefur gefið rannsakendum 
mikilvægar upplýsingar um virkni ýmissa heilasvæða, en skemmd 
svæði gefa vísbendingar um staðbundna virkni. Sveigjanleiki heilans er 
hæfileiki hans til að aðlagast og breytast með reynslu. Hagnýting 
sveigjanleika er mikilvæg til þess að bæta líf einstaklinga með 
sjónskerðingu. Í þessari ritgerð verður farið yfir rannsóknir á sjónberki, 
með tilliti til sögulegs samhengis. 
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Formáli 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  
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Inngangur 

Sjón er gríðarlega mikilvæg fyrir upplifun á heiminum og hún er eitt mikilvægasta skynfæri 

manna og annarra dýra. Ljós endurkastast af yfirborði hluta, fer í gegnum fremri lög augans 

og ljósnemar (e. photoreceptors) í sjónunni umbreyta ljósorkunni í taugaboð. Taugaboðin 

ferðast svo með sjóntauginni (e. optic nerve) (Wolfe o.fl., 2012) til frumsjónbarkar (e. 

primary visual cortex) með viðkomu í úrvinnslustöð sem kallast hliðlægt hnélíki (e. lateral 

geniculate nucleus, LGN) (Carlson, 2016). 

Frumsjónbörkurinn er staðsettur í hnakkablaði, aftast í heilanum (Holt o.fl., 2012). 

Börkurinn vinnur úr upplýsingum frá hliðlægu hnélíki og er fyrsta heilasvæðið sem sameinar 

sjónupplýsingar frá nokkrum heilasvæðum (Carlson, 2016). Sjónupplýsingar berast frá 

frumsjónberki til ytri rákabarkar (e. extra striate cortex), þar sem frekari úrvinnsla fer fram. 

Frumur í frumsjónberkinum eru tileinkaðar grunnatriðum, en skynjun á flóknari atriðum fer 

fram í ytri rákaberki (Wolfe o.fl., 2012; Carlson, 2016). 

Rannsóknir á sjónberkinum hafa staðið yfir í fjöldamörg ár, en ákveðnir 

rannsóknarmenn hafa verið einstaklega afkastamiklir og mikilvægir á því sviði. Í þessari 

ritgerð er sérstaklega fjallað um verk David Hubel, Torsten Wiesel og Margaret Livingstone, 

en einnig er tekið tillit til verka og rannsókna annarra fræðimanna. Heilaskaði getur gagnast 

við rannsóknir á heila. Mögulegt er að skilja taugafræðilegar ástæður, sem liggja að baki 

skerðingu á virkni, með því að skoða afleiðingar heilaskemmda og -skurða. Í kjölfarið er 

mögulegt að finna nýjar leiðir til að meðhöndla slíkar skerðingar (Baars og Gage, 2010).   

Einnig er greint frá sveigjanleika (e. plasticity) heilans, en heilinn er góður í að 

bregðast við og aðlagast breytingum í umhverfinu (Zeki, 1993). Hægt er að skilgreina 

sveigjanleika sem aðlögunargetu miðtaugakerfisins (Bach-y-Rita og Kercel, 2003), sem er 

fært um breytingar alla ævi (Pascual-Leone, Amedi, Fregni og Merabet, 2005). Hagnýting 

sveigjanleika er kafli í þessari ritgerð og ýmislegt bendir til þess að sveigjanleiki sé 

grundvöllur fyrir skynskiptum (e. sensory substitution) (Di Pino, Maravita, Zollo, 

Guglielmelli og Di Lazzaro, 2014). 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fara yfir ofangreint efni, þ.e. yfirlit vitneskju á 

sjónberki með tilliti til sögulegs samhengis rannsókna og helstu aðalatriðum þar eru gerð 

skil. Greitt aðgengi að upplýsingum er nauðsynlegt fyrir áframhaldandi rannsóknir. Með 

þessari ritgerð vonumst við til að auka áhuga rannsakenda og fræðimanna á frekari 

rannsóknum á þessu sviði og við að finna hagnýtar lausnir sem geta hjálpað fólki.  
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Sjónbörkurinn 

Ljós endurkastast af yfirborði hluta, fer í gegnum fremri lög augans og endar á sjónunni (e. 

the retina). Ljósnemar í sjónunni nema endurkastið og umbreyta þessari ljósorku í taugaboð 

(Wolfe o.fl., 2012). Taugasímar frá hnoðfrumum sjónu mynda síðan sjóntaugina (e. the optic 

nerve) sem sér um að senda boð frá hvoru sjónsviði (e. visual field). Þræðir sjóntaugarinnar 

krossast yfir miðlínu um sjóntaugavíxl (e. optic chiasm) og berast til sjónbarkar í gagnlægu 

heilahveli. Aðeins hluti þráða sjóntaugar krossast og fá því bæði hvel boð frá báðum augum 

(Carlson, 2016). Ríkjandi sjóntaugabrautin í mannsheilanum leiðir til frumsjónbarkar (e. 

primary visual cortex) með viðkomu í úrvinnslustöð sem kallast hliðlægt hnélíki (e. lateral 

geniculate nucleus, LGN) (Carlson, 2016). Frumsjónbörkurinn er staðsettur í hnakkablaði 

(e. occipital lobe) og er einnig kallaður V1 eða rákótti börkur (Holt o.fl., 2012), hér á eftir 

er hann nefndur frumsjónbörkur eða V1.  

 

Hliðlægt hnélíki 

Úrvinnslustöðin hliðlægt hnélíki er hluti af stúku (e. thalamus) og hefur hvort heilahvel eina 

stúku (Wolfe o.fl., 2012). Hliðlægt hnélíki hefur sex lög af taugafrumum og hvert lag fær 

upplýsingar frá sjónuhnoðfrumum (e. retinal ganglion cells) í gegnum sjóntaugina (Ward, 

2015). Lög eitt, fjögur og sex fá upplýsingar frá gagnstæðu auga og lög tvö, þrjú og fimm fá 

upplýsingar frá samhliða auga (Ward, 2015). Frumubolirnir í innstu tveimur lögum hliðlæga 

hnélíkis eru stærri en þeir sem eru í hinum fjórum, ytri lögunum. Innri tvö lögin, sem eru 

með stærri frumuboli, kallast stórfrumulög (e. magnocellular layers) og ytri fjögur kallast 

smáfrumulög (e. parvocellular layers). Stórfrumulögin taka við boðum M-frumna (e. Magno 

cells) frá sjónu og smáfrumulögin taka við boðum P-frumna (e. Parvo cells) (Carlson, 2016). 

Frumur í smáfrumulögunum sýna svörun við smáatriðum og eiga þátt í litasjón. 

Stórfrumulögin eru næmari fyrir hreyfingu en litum og bregðast við stærra sjónsviði 

(Maunsell, 1987). Þriðja tegund taugafrumna, sem má finna í hliðlægu hnélíki, hefur nýlega 

verið uppgötvuð en það eru konio-frumur. Þær mynda konio-frumna undirlög sem finna má 

milli smá- og stórfrumulaganna (Hendry og Reid, 2000). Þær sýna mun minni valkvæmni 

(e. selectivity) miðað við frumurnar í hinum lögunum (Ward, 2015). Hvert lag í hliðlægu 

hnélíki inniheldur afar skipulagt kort af helmingi sjónsviðsins, þetta er kallað staðfræðileg 

kortlagning (e. topographical mapping). Hliðlægt hnélíki er ekki einungis stoppistöð milli 
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sjónu og sjónbarkar, heldur eru þar margar tengingar milli annarra heilasvæða (Babadi, 

Casti, Xiao, Kaplan og Paninski, 2010). Til að mynda fær hliðlægt hnélíki fær ekki einungis 

inntak frá sjónunni heldur fær það einnig inntak frá frumsjónberki, efri hólum, pretectum, 

dreifarkjörnum stúku (e. thalamic reticular nuclei) og millitaugafrumum innan LGN. Svæði 

í heilastofninum sem tengjast ekki sjónskynjun varpa einnig til LGN eins og til að mynda, 

dreif (e. reticular formation), baklægur saumkjarni (e. dorsal raphe nucleus), 

mænugangagrána (e. periaqueductal grey matter) og bláskák (e. locus ceruleus) (Guillery 

og Sherman, 2002). 

 

Frumsjónbörkur 

Frumsjónbörkur fær ílag (e. input) frá hliðlægu hnélíki og er fyrsta svæðið sem sér um að 

sameina sjónupplýsingar frá ólíkum heilasvæðum (Carlson, 2016). Frumsjónbörkurinn hefur 

sex frumulög og sum þeirra hafa undirlög. Frumulögin eru númeruð 1 til 6 frá yfirborði 

barkarins. Frumsjónberki er skipt niður í einingar (e. modules) og hver eining fær 

upplýsingar frá öðrum einingum, framkvæmir útreikninga og sendir niðurstöðurnar til 

annarra eininga. Frumsjónberkinum er skipt niður í 2.000 einingar, sem innihalda hér um bil 

150.000 taugafrumur (Carlson, 2016). Taugafrumurnar í hverri einingu fyrir sig eru 

tileinkaðar greiningu ýmissa eiginleika sem endurspegla afar lítinn hluta sjónsviðsins. 

Samanlagt fá þessar einingar upplýsingar frá öllu sjónsviðinu (Nassi og Callaway, 2009). 

Þræðir (e. fibers) frá hliðlægu hnélíki varpa aðallega, en ekki eingöngu, til lags númer 4, þar 

sem stórfrumutaugasímar tengjast undirlagi 4Cα og smáfrumutaugasímar varpa til undirlags 

4Cβ (Nassi og Callaway, 2009; Yabuta og Callaway, 1998).  

Líkt og hliðlægt hnélíki er frumsjónbörkurinn með staðfræðilega kortlagningu af 

sjónsviðinu. Frumsjónbörkurinn er þó ekki einungis stærri útgáfa af hliðlægu hnélíki heldur 

fer þar fram meiriháttar og flókin umbreyting á sjónupplýsingum. Frumsjónbörkurinn hefur 

200 milljón frumur, hér um bil 100 sinnum þær frumur sem eru í hliðlægu hnélíki (Wolfe 

o.fl., 2012).  

David Hubel og Torsten Wiesel uppgötvuðu að viðtakasvið (e. receptive field) 

taugafrumna í frumsjónberki væru ekki nánast hringlaga eins og í sjónu og hliðlægu hnélíki, 

heldur væru þau ílöng. Þar af leiðandi svöruðu þau kröftuglega við línum í ákveðnum halla, 

frekar en ljóspunktum (Hubel og Wiesel, 1959; 1962). Seinna í ritgerðinni er nánar fjallað 

um Hubel, Wiesel og rannsóknir þeirra.  
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Í frumsjónberkinum koma upplýsingar frá litnæmnum hnoðfrumum sem hafa farið í 

gegnum konio- og smáfrumulög hliðlægs hnélíkis. Upplýsingarnar enda svo í sérstökum 

frumum sem hópast saman í svokölluðum CO blettum (e. cytochrome oxidase blobs) 

(Carlson, 2016). Farið er nánar út í virkni þeirra í kaflanum um Margaret Livingstone. 

 

Ytri rákabörkur 

Frumur í frumsjónberkinum eru tileinkaðar grunnatriðum, þær svara við brúnum (e. edges) 

eða línum sem hafa ákveðna stefnu, hreyfingu, stærð og svo framvegis (Wolfe o.fl., 2012). 

Skynjun á flóknari atriðum, á hlutum og heilum myndsviðum (e. visual scenes) fer fram í 

ytri rákaberki (Carlson, 2016). Hver og ein eining í frumsjónberkinum ,,sér” einungis örlítinn 

hluta sjónsviðsins. Til að geta skynjað hluti og heil myndsvið þurfa því upplýsingar frá 

einingunum að sameinast. Þessi sameining á sér stað í ytri rákaberki (e. extra striate cortex), 

svæði sem umlykur frumsjónbörkinn (Zeki, 1973, 1974).  

Sjónupplýsingar berast frá frumsjónberki til ytri rákabarkar þar sem frekari úrvinnsla 

fer fram. Ytri rákabörkur samanstendur af nokkrum svæðum sem kallast V2, V3, V4 og V5. 

Hvert svæði sérhæfir sig í ákveðnum eiginleikum sjónrænna upplýsinga og hefur safn 

taugafrumna sem sýna svörun við stefnu, hreyfingu, flatartíðni eða lit (Zeki, 1973, 1974). 

Rannsakendur hafa fundið tugi greinilegra svæða og undirsvæða í sjónberki rhesus apa. 

Þessum svæðum er raðað í stigveldi sem byrjar í frumsjónberki (Grill-Spector og Malach, 

2004; Wandell, Dumoulin og Brewer, 2007). Flestar upplýsingarnar fara upp stigveldið; 

hvert svæði fær upplýsingar frá svæðum sem eru neðar í stigveldinu (nær 

frumsjónberkinum), greina upplýsingarnar og flytja niðurstöðurnar upp til æðri svæða (fjær 

frumsjónberkinum) til frekari úrvinnslu. Sumar upplýsingar fara einnig í öfuga átt, en það 

eru mun færri taugasímar sem liggja niður stigveldið heldur en þeir sem fara upp (Carlson, 

2016). 

Sjónræn úrvinnsla í ytri rákaberki skiptist í tvær brautir: baklægu brautina (e. the 

dorsal stream) og kviðlægu brautina (e. the ventral stream). Brautirnar byrja að tvístrast eftir 

svæði V2. Kviðlæga brautin byrjar á taugafrumunum í fölu og þunnu strípunum á svæði V2, 

heldur svo áfram til svæðis V4 og varpar til margra undirsvæða í neðri gagnaugaberki (e. 

inferior temporal cortex). Baklæga brautin byrjar á taugafrumunum í þykku strípunum á 

svæði V2 og heldur áfram til svæða í aftari hvirfilberki (e. posterior parietal cortex). Sumir 

taugasímar miðla upplýsingum frá stórfrumukerfinu framhjá V2: þeir varpa frá 
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frumsjónberki beint til V5, sem er einnig kallaður MT (e. medial temporal) og er hluti af 

baklægu brautinni sem er tileinkaður hreyfiskynjun (Carlson, 2016).  

Baklægu og kviðlægu brautirnar gegna mismunandi hlutverki í úrvinnslu sjónrænna 

upplýsinga. Meginvirkni baklægu brautarinnar er að afla upplýsinga sem stýra hreyfingum í 

átt að hlutum.  Kviðlæga brautin aflar sjónrænna upplýsinga um stærð, lögun, lit og áferð 

hluta, þar á meðal um annað fólk. Kviðlæga brautin ber kennsl á það hvar hluturinn er 

staðsettur og, ef hann er á hreyfingu, hraða hlutarins og þá í hvaða átt hann hreyfist (Carlson, 

2016). Baklæga brautin er stundum kölluð ,hvar eða hvernig’ brautin og gegnir einnig 

mikilvægu hlutverki í tengslum við athygli. Kviðlæga brautin er stundum kölluð ,hvað’ 

brautin (Wolfe o.fl., 2012). Þó svo að þetta sé gagnleg aðgreining á brautunum þá er 

varhugavert að einblína of mikið á hana þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að sumar 

upplýsingar um einhver hlutakennsl eigi sér stað í báðum brautum (Konen og Kastner, 2008) 

og sumar ,hvar’ upplýsingar eru kóðaðar í ,hvað’-brautinni (Wolfe o.fl., 2012). Vísbendingar 

um sambandið milli ólíkra heilasvæða og virkni beggja brauta fundust með rannsóknum á 

heilaskaða, bæði í fólki og dýrum. Nánar er fjallað um það í kaflanum um rannsóknir á 

heilaskaða (Wolfe o.fl., 2012). 

Ýmislegt er vitað um virkni sjónbarkar og að baki þeirrar vitneskju eru margir 

fræðimenn, en sérstaklega hefur vinna Hubel og Wiesel verið mikilvæg. Fjallað er um 

rannsóknir þeirra í næsta kafla. 
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Saga rannsókna 

David Hubel og Torsten Wiesel 

David Hubel og Torsten Wiesel umbyltu rannsóknum á sjónberki. Hér á eftir er greint frá 

því hvers vegna rannsóknir þeirra höfðu þetta mikil og tafarlaus áhrif á skilning okkar á 

tengslum heila og hegðunar. Á þessum tímum var mikill skortur á sálfræðilegum skýringum 

á taugafræði en vinna Hubel og Wiesel lagði mikilvægan grunn fyrir margvíslegar 

rannsóknir á því sviði (Wurtz, 2009). 

Hubel og Wiesel unnu við rannsóknir á sjónkerfinu í rúm 25 ár, en samstarf þeirra 

hófst árið 1958 þar sem þeir unnu sem nýútskrifaðir doktorar hjá Stephen Kuffler (Hubel og 

Wiesel, 2005). Fyrsta útgefna grein þeirra fjallaði um frumsjónbörk katta (Receptive fields 

of single neurones in the cat's striate cortex) (Hubel og Wiesel, 1959). Bæði sú grein, og 

framhald hennar (Hubel og Wiesel, 1962), mörkuðu fyrstu spor í rannsóknum á skipulagi 

taugafrumna í heilasvæðum sem varða sjónskynjun (Wurtz, 2009). 

Þeir sýndu til að mynda fram á að sjónræn svipting snemma á ævinni gæti varanlega 

skert hæfni heilans til þess að vinna úr sjónrænum áreitum (Wiesel og Hubel, 1963). 

Rannsóknir þeirra á uppröðun taugafrumna í öpum (Hubel og Wiesel, 1970; 1968) ollu því, 

mjög líklega að mikil aukning varð í heilarannsóknum á lifandi öpum (Wurtz, 2009). Ein 

þekktasta niðurstaða þeirra var að viðtakasvið hnoðfruma í frumsjónberki væru ekki 

hringlaga, líkt og svæðin í sjónhimnu og í hliðlægu hnélíki (LGN), heldur væru þau ílöng 

(Hubel og Wiesel, 1959; 1962). 

 

Bakgrunnur rannsókna 

Árið 1949 kom út bókin The Organization of Behaviour eftir Donald Hebb, sem jók áhuga 

manna á taugafræði. Hebb skrifaði um hugmyndir sínar á uppsetningu heilans og hvernig 

hegðun byggðist á skipulagningu taugafrumna. Hugmyndir Hebb tengdust aðallega námi og 

minni. Efni hans um frumu-samsetningar og fasa-raðir, þrátt fyrir að vera byggt á 

ímynduðum taugafrumum, hvöttu til rannsókna á því hvernig skipulag taugafrumna gæti 

skapað flókna hegðun, þar á meðal sjónskynjun (Hebb, 1949; Wurtz, 2009). 

Sálfræðingar höfðu þegar gert fjölda athugana um hegðun og margir þeirra höfðu reynt 

að skilja hvernig heilinn framkallaði hana, en lítið var vitað um taugafræðilega vinnslu að 
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baki sjónskynjunar (umfram sjónhimnu). Rannsóknir á sjónrænum skynhrifum og skynjun 

urðu áberandi um þetta leyti (Boring, 1950). Staðsetning sjónsvæða í frumsjónberki var 

staðfest í köttum og öpum af Talbot og Marshall (1941). Þeir bentu einnig á stækkun á 

framsetningu sjónsviðs milli sjónhimnu og heilabarkar. Bishop og Clare könnuðu einnig 

sjónbörkinn (1951; 1952; 1955), en aðallega sem framlengingu á sjónbraut og skoðuðu 

uppruna taugasvörunar innan hans. Þau fundu einnig fyrsta sérhæfða úrvinnslusvæðið í ytri 

rákaberki katta, Clare–Bishop svæðið (Clare og Bishop, 1954). Rannsóknarstofa Richard 

Jung mældi virkni stakra taugafrumna í sjónberki katta, með áherslu á ,af eða á’ svörun 

taugafrumna við ljós-áreitum (Jung, 1958). Tilraunir (t.d. Köhler og Held, 1949) voru gerðar 

til að tengja lífeðlisfræði sjónar við skynjun, en þær voru afar takmarkaðar vegna skorts á 

tækni til líffræðilegra prófanna. Þrátt fyrir ýmsar rannsóknir og mikinn áhuga á 

frumsjónberki, hafði engum tekist að útskýra á nákvæman hátt hvað hann gerði. 

Bakgrunnur rannsókna á sjónberki, á þessum tíma, getur útskýrt af hverju fyrsta grein 

Hubel og Wiesel (1959) varð svona áhrifamikil (Wurtz, 2009). Niðurstöður þeirra sýndu að 

taugabrautin frá sjónhimnu til frumsjónbarkar gæfi tækifæri til að fylgjast með og bera 

saman svörun á mismunandi þrepum úrvinnslu. Mynstur ljósáreita sem kveikja mesta svörun 

á einu þrepi, eru ekki endilega skilvirkust á því næsta. Mögulegt varð að skilja hvaða 

hlutverki hvert þrep gegndi spilar í sjónskynjun (Hubel og Wiesel, 1959), sem var sérlega 

lofandi fyrir útskýringar á sjónskynjun (Wurtz, 2009). 

 

Hallanæmi og ríkjandi auga 

Ein af meginniðurstöðum Hubel og Wiesel, árið 1959 (Hubel og Wiesel, 1959), var að línur 

af ljósi voru áreitin sem virkjuðu best taugafrumur (hnoðfrumur) í frumsjónberki, ólíkt 

ljósdoppunum í rannsókn Kuffler (1953). Viðtakasviðin þar eru ílöng, ólík hringlaga 

viðtakasviðum taugafrumna í sjónhimnu. Frekari rannsóknir þeirra (Hubel og Wiesel, 1962; 

1965) sýndu nokkra aðra mikilvæga eiginleika viðtakasviða hnoðfrumna í frumsjónberki. Í 

fyrsta lagi þá svarar stök fruma ekki mismunandi línum á sama hátt, heldur er svörunin háð 

halla línunnar. Hver hnoðfruma svarar ákveðnum halla best, en svörun hættir næstum alveg 

þegar hallanum er breytt um 30 gráður eða meira (Hubel og Wiesel, 1962; 1965). 

Eiginleikinn kallast hallanæmi (e. orientation tuning) (Wolfe o.fl. 2012). 
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Í öðru lagi fundu Hubel og Wiesel (1962) út að margar hnoðfrumur í frumsjónberki 

svöruðu sérstaklega vel línum, rimlum og brúnum á hreyfingu. Sumar frumur sýndu sérlega 

mikla svörun þegar áreiti færðist í ákveðna átt, t.d. frá hægri til vinstri, en sýndu ekki svörun 

við áreiti sem færðist í öfuga átt, eins og frá vinstri til hægri (Hubel og Wiesel, 1962). 

Upplýsingar sem berast hvoru auga eru aðskildar í hliðlægu hnélíki (LGN), frumur þar 

svara annað hvort upplýsingum úr vinstra eða hægra auga. Hubel og Wiesel komust í þriðja 

lagi að því að skipulagið breyttist í frumsjónberki, þar sem stór hluti hnoðfrumna varð fyrir 

áhrifum af inntaki beggja augna. Hnoðfrumur í frumsjónberkinum framkvæma samt ákveðið 

úrval, þær eru fyrri til að svara inntaki annars augans. Hubel og Wiesel kölluðu þennan 

eiginleika næmi fyrir ríkjandi auga (e. ocular dominance) (Hubel og Wiesel, 1962). 

 

Einfaldar, flóknar og ofurflóknar frumur 

Hubel og Wiesel sýndu muninn á áreitavali heilabarkarins og sjónhimnunnar og hvernig 

svörun í heilaberki gæti verið afleidd frá lægri þrepum í sjónskynjun. Taugafruma sem brást 

við línum, sýndi einnig svörun við ljóspunktum, ef þeir pössuðu í sama halla og línurnar. 

Tengsl eru því á milli ljóspunkta-svörunar sjónhimnu og hallasvörunar æðri heilasvæða 

(Hubel og Wiesel, 1959).  

Hubel og Wiesel (1962) fundu mismunandi gerðir hnoðfrumna í frumsjónberki, bæði 

einfaldar og flóknar. Þeir kölluðu hnoðfrumur einfaldar þegar þær voru með vel skilgreinda 

,af’ og ,á’ hluta á viðtakasvæðum sínum. Flóknar frumur sýndu svörun sem var ekki hægt 

að spá fyrir um út frá svörun þeirra á kyrrstæðum línum. Líkt og einfaldar frumur þá er hver 

flókin fruma næm fyrir ákveðnum halla, flatartíðni, og hefur ríkjandi auga (e. ocular 

preference). Munurinn er að einfaldar frumur svara þegar lína er birt í miðju viðtakasviði (á 

,á’ hlutanum), en flókin fruma gæti svarað óháð því hvar línan er birt, svo lengi sem hún 

birtist einhvers staðar innan viðtakasviðsins (Hubel og Wiesel, 1962). Með öðrum orðum, 

þá eru einfaldar frumur ,,fasa-næmar” (e. phase sensitive) en flóknar frumur ,,fasa-ónæmar” 

(e. phase-insensitive) (Wolfe o.fl. 2012). 

Líkt og allar aðrar taugafrumur innan sjónkerfisins, fyrir utan ljósnema í sjónhimnu, 

leggja viðtakasvið flókinna frumna saman svör nokkurra undireininga (e. subunits). 

Undireiningarnar gefa flóknu frumunum næmni fyrir flatartíðni (e. spatial frequency) og 
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halla, en samlagning svara gerir þær einnig ónæmar fyrir nákvæmri staðsetningu áreita 

(Hubel og Wiesel, 1962; Wolfe o.fl. 2012). 

Hubel og Wiesel (1962) lögðu til að stigveldi væri í úrvinnslu sjónrænna áreita. 

Upplýsingar frá hliðlægu hnélíki (LGN) færu til einfaldra frumna, sem sendu síðan sitt 

inntak til flókinna frumna. Þeir lögðu til einfalt kerfi: að sammiðju (e. concentric) LGN 

frumur sem senda til frumsjónbarkar hnoðfrumna væru allar í röð. Hinsvegar sýna nýrri 

rannsóknir að bæði einfaldar og flóknar frumur fá beint inntak frá LGN taugafrumum (Wolfe 

o.fl. 2012). 

Hubel og Wiesel (1965) lýstu enn öðrum eiginleika hnoðfrumna í frumsjónberki, sem 

þeir kölluðu endastöðvun (e. end-stopping). Við prófun á frumum með þennan eiginleika, 

kom í ljós meiri svörun við lengri línum eða þar til að línan fyllti viðtakasvið þeirra. Ef línan 

varð lengri en viðtakasviðið, þá minnkaði svörunin og stöðvaðist að lokum. Hubel og Wiesel 

kölluðu slíkar frumur ofurflóknar (e. hypercomplex), en núna eru þær þekktar sem 

undirtegund einfaldra og flókinna frumna (það er að segja, endastöðvaðar einfaldar frumur 

og endastöðvaðar flóknar frumur). Endastöðvun er talin gegna mikilvægu hlutverki í 

hæfileika okkar til að nema birtumörk og mun á birtustigi (Hubel og Wiesel, 1965). 

Í niðurstöðum seinni rannsókna hefur komið fram að barkarfrumur svara ekki einungis 

vel við línum í ákveðnum halla heldur svara þær einnig vel við ljósgreiðum (e. gratings), 

sem eru í rauninni safn af línum. Noktun á ljósgreiðum gefur rannsakendum frekari 

upplýsingar um svörun frumna, en með greiðum má stjórna flatartíðni ljósáreitis á mjög 

nákvæman hátt. Þannig er tryggt að eingöngu sé verið að prófa svörun við einni tíðni, með 

sínus-falli yfir dreifingu ljóss í fletinum. Prófun á mismunandi ljósgreiðum gefur til kynna 

hvernig stök fruma bregst við mismunandi flatartíðni. Líkt og aðrar hnoðfrumur, sýna 

barkarfrumur mesta svörun við ljósgreiðum sem hafa nákvæmlega rétta flatartíðni, sem 

samsvarar ákveðinni línubreidd (Wolfe o.fl., 2012). Barkarfrumur sýna samt svörun við mun 

smærra bili af flatartíðni heldur en hnoðfrumur í sjónu (De Valois, Albrecht og Thorell, 

1982). 

 

Dálkar og yfirdálkar 

Tilraunir Hubel og Wiesel veittu fyrstu innsýn í hvernig breytingar í taugafræðilegri svörun 

gætu útskýrt taugafræðilegar undirstöður skynjunar. Í fyrsta sinn gat raunveruleg taugavirkni 
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gefið hugmyndir um skipulagið á sjóntaugafrumum (Wurtz, 2009). Enn fremur gerðu þeir 

mikilvæga útlistun á því hvernig halla-úrvinnslan væri skipulögð í dálka af taugafrumum 

innan barkarins (Hubel og Wiesel, 1959). 

Í fyrri kafla um sjónbörkinn, kom fram að um 200 milljónir frumna væru í 

frumsjónberki og allar næmar fyrir ákveðnum eiginleikum áreita (Wolfe o.fl. 2012). Hubel 

og Wiesel tóku eftir því að frumur með mismunandi svörun væru ekki dreifðar um 

sjónbörkinn á handahófskenndan hátt. Með því að nota rafskaut, komust þeir að því að 

taugafrumur með svipað næmi röðuðust í dálka sem teygjast þvert yfir heilabörkinn. 

Niðurstöður þeirra sýndu kerfisbundna birtingu á hallanæmi, á hverju 0,5 mm bili voru 

frumur sem, í sameiningu, svara öllum gráðum af halla (Hubel og Wiesel, 1974a). 

Hallanæmi er ekki eini dálkaskipti-eiginleiki svörunar hnoðfrumna. Taugafrumur sem 

deila ríkjandi auga skiptast einnig í dálka. Einfrumu- og litunarrannsóknir sýndu að ríkjandi 

auga víxlast eftir um það bil 0,5 mm (Hubel og Wiesel, 1972) og út frá þessum gögnum 

gerðu Hubel og Wiesel (1974b) líkan af uppbyggingu sjónbarkar. Þeir greindu frá því að 

börkurinn skiptist í sérstakar einingar, sem innihéldu allan nægjanlegan búnað til að sjá allt 

sem úrvinnsla í sjónberki sér um og að hver eining sæi um lítinn hluta af hinum sjónræna 

heimi. Einingarnar kölluðu þeir yfirdálka (e. hypercolumns) og að hver þeirra innihéldi að 

minnsta kosti tvenn sett dálka, sem svöruðu öllum mögulegum gráðum af halla. En einn 

dálkur vinnur frekar úr upplýsingum frá vinstra auga og annar úr inntaki frá hægra auga 

(Hubel og Wiesel, 1974b).  

Þvermál yfirdálka er um það bil 1 mm í frumsjónberki, en vegna mismikillar stækkunar 

á framsetningu milli sjónhimnu og sjónbarkar, þá ,,sjá” ekki allir dálkar heiminn með sömu 

nákvæmni. Yfirdálkur staðsettur í hluta heilabarkar sem sér um úrvinnslu sjóngrófar (e. 

fovea) getur unnið úr um það bil 0,05 gráðum af sjónsviðinu, en yfirdálkur sem sér um annan 

hluta sjónhimnu, sem er aðeins utar en sjóngróf, vinnur úr mun stærri hluta sjónsviðs, en 

hefur minni skerpu (Hubel og Wiesel, 1974b; Wolfe o.fl. 2012). 

 

Áhrif Hubel og Wiesel 

Niðurstöður Hubel og Wiesel voru ekki einungis eðlileg framvinda, heldur heilmikil framför 

í skilningi á sjónberki. Þeir sýndu, meðal annars, hvernig punktasvörun lægri heilasvæða 

(sjónhimnu) breyttist í næmi fyrir ákveðnum halla í heilaberki (Hubel og Wiesel, 1959). 

Einnig gaf útskýring þeirra á þrepum í sjónrænni úrvinnslu innsýn í hvernig skynjun gæti 
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verið afleiðing uppröðunar taugafrumna (Hubel og Wiesel, 1962). Loksins voru til nægar 

upplýsingar um sjónbörkinn þannig að mögulegt varð að rannsaka úrvinnslu sem gerist eftir 

frumsjónbörk, eins og kom til að mynda fram í rannsókn Barlow (1972) um það hvernig 

umskrift færi fram í æðri heilastöðvum. Hubel og Wiesel gátu einnig sjálfir skoðað efri þrep 

úrvinnslu, m.a. hvernig svæði 17 sendir til svæða 18 og 19, og uppröðun frumna þar (1965). 

Þeir kortlögðu síðan frumur í Clare-Bishop svæðinu (1969) og fundu frumur sem voru 

næmar fyrir tvíeygis dýptarskynjun í svæði 18 í heilaberki apa (1970). 

Vinna og tilgátur Hubel og Wiesel byrjuðu á að fylla í eyðurnar á skilningi manna á 

sjónkerfum og taugavirkni að baki þeirra. Leitinni er langt frá því að vera lokið, en vinna 

Hubel og Wiesel, sem hófst 1959, varð grundvöllur áframhaldandi rannsókna á sjónberki og 

veitti rannsakendum innblástur til að framkvæma þær. Hubel hélt áfram að rannsaka skynjun 

með nemanda sínum, og síðar samstarfsmanni, Margaret Livingstone. Greint er frá henni og 

rannsóknum hennar í næsta kafla. 
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Margaret Stratford Livingstone 

Margaret Stratford Livingstone er prófessor í taugalíffræði hjá Harvard Medical School, á 

sviði sjónskynjunar (Harvard Catalyst Profiles, e.d.). Hún hlaut doktorsgráðu frá Harvard 

árið 1981 fyrir vinnu sína með Edwars Kravitz og vann síðan sem nýdoktor (e. postdoctoral 

fellow) undir handleiðslu David H. Hubel í sama háskóla (Livingstone, 2016). Livingstone 

vann brautryðjandastarf, bæði með og án Hubel, og skrifaði meðal annars bókina Vision and 

Art: The Biology of Seeing árið 2002. Einkum er hún þekkt fyrir að lýsa undirkerfi í 

frumsjónberki sem varðar úrvinnslu lita og hún lýsti, í samstarfi við Hubel, stað- og líffræði 

þessa áður óþekkta kerfis. Einnig rannsakaði Livingstone sérstök hlutakennslasvæði í 

heilanum og skoðaði hvernig skynjun hefur áhrif á upplifun okkar á myndlist (Livingstone, 

2016). 

Livingstone hitti Hubel í Harvard háskólanum og ræddi við hann um sjónskynjun og 

ákvað að gera aðra nýdoktorsrannsókn undir hans leiðsögn (Livingstone, 2016). Þau 

rannsökuðu ýmislegt saman og gáfu út grein sem var um muninn á virkni í sjónberki katta í 

vöku og svefni (Livingstone og Hubel, 1981). Á rannsóknarstofu Hubel og Wiesel tók 

Livingstone eftir bakka með heilasneiðum með skýrum dökkum og ljósum línum í V1 

(frumsjónberki). Sneiðarnar höfðu verið litaðar með piparrótar peroxidasi (e. horseradish 

peroxidase, HRP), til þess að sjá líffræði stakra frumna. Hugmynd kviknaði um að nota 

cytochrome oxidase litun til þess að kanna svæðin enn frekar, líkt og Wong-Riley (1979) 

notaði í sínum rannsóknum (Livingstone, 2016). 

Livingstone og Hubel uppgötvuðu að svæðin sem dökknuðu af cytochrome litun 

væru full af litnæmum frumum, en ljósu svæðin í kring væru næm á halla (e. orientation). 

Dökku svæðin kölluðu þau ,,blobs” því þau voru sæmilega hringlaga (Livingstone, 2016). 

Frumurnar í blettunum (e. blobs) voru næmar á liti þ.e. rauðan-grænan, gulan-bláan eða á 

svartan-hvítan. Gögnin sem sýndu að þessar litafrumur söfnuðust saman í greinanleg svæði 

voru í rauninni framhald á niðurstöðum Michael (1981), um að litanæmar frumur í V1 

röðuðust í dálka, en hann hafði ekki cytochrome-oxidase litun til að styðja sína rannsókn 

(Livingstone, 2016; Livingstone og Hubel, 1984a). 

Livingstone og Hubel uppgötuðu einnig að frumur í blettunum svöruðu almennt við 

lit, óháð stöðu/halla, en frumur utan blettanna sýndu öfuga virkni. Eftir að hafa skrásett mikið 

af upplýsingum úr sjónberki, komust þau að því að litur og hreyfing væru sárasjaldan kóðuð 

af sömu frumum, heldur ynni hver fruma úr öðru hvoru. Úrvinnsla litar og halla er einnig 
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aðskilin, en ekki jafnmikið og litur og hreyfing (Livingstone og Hubel, 1984a; Livingstone 

og Hubel, 1987b). 

Virkni litnæmu frumnanna í V1 er sterklega háð svæðum sem liggja í kringum 

skynjaðan lit, en andstæðir litir hafa sérstaklega mikil áhrif (Michael 1978; Livingstone og 

Hubel, 1984a). Með öðrum orðum þá svöruðu ,,rauðar” frumur illa rauðum bletti á rauðum 

bakgrunni, en sýndu sterka svörun við rauðum bletti á blá-grænum bakgrunni. Valkvæma 

litasvörunin væri því háð bylgjulengdum nærliggjandi ljóss (lit). Land (1977) hafði sýnt fram 

á að stök bylgjulengd gæti virkað eins og einn litur í ákveðnu samhengi, en allt annar í öðru. 

Livingstone, Hubel og Land framkvæmdu rannsókn til að athuga hvort slík úrvinnsla gerðist 

í sjónhimnu eða í heilaberki. Nokkuð ljóst varð að samsemi litar (e. color constancy) fór ekki 

yfir lóðrétta miðlínu heilans (e. the vertical midline), sem gæfi það til kynna að þessi 

úrvinnsla gerðist að mestu í heilaberki en ekki í sjónhimnu (Land, Hubel, Livingstone, Perry 

og Burns, 1983). 

Livingstone og Hubel komust síðan að því, með CO-litun, að blettirnir (e. blobs) í V1 

sendu skilaboð áfram til dökkra randa í V2, en interblobs í V1 sendu til ljósra randa í V2; og 

að tengingarnar væru háðar svæðum (e. compartment specific) (Livingstone og Hubel, 1983, 

1984a, 1987a). Álíka tengingar fundust einnig innan V1 og innan V2 (Livingstone og Hubel 

1984b, 1987a). Gögn rannsóknanna gefa til kynna að þarna séu mismunandi brautir, 

sérhæfðar fyrir úrvinnslu á ólíkum áreitum. 

Seinna skoðaði Livingstone listaverk og athugaði hvernig sjónskynjun hefði áhrif á 

upplifun okkar á þeim. Hún veitti til að mynda Mona Lisa, verki da Vinci, áhuga og þá 

sérstaklega hvernig skynjunin hefur áhrif á upplifunina af hinu heimsfræga brosi hennar. 

Livingstone síaði mynd af andliti Mona Lisa fyrir há- og lágtíðni og sá að brosið hennar var 

meira áberandi í lágtíðni myndinni. Þar sem jaðarsjón hefur litla skerpu (Carlson, 2016), þá 

virkar bros Monu Lisu meira áberandi ef við einblínum ekki á það, einfaldlega vegna þess 

að það er aðeins óskýrt (e. blurry) (Livingstone, 2000). 

Livingstone hélt áfram með rannsóknir sínar á list og sýndi fram á að Rembrandt hefði 

líklega verið með slæma dýptarsýn, út frá sjálfsmyndum hans. Annað auga hans vísaði alltaf 

út á þeim myndum, sem gaf Livingstone vísbendingu um að hann væri stereoblind, sem 

hjálpaði honum mögulega við að færa þrívíðan heim á tvívíða mynd (Livingstone og 

Conway, 2004). Livingstone skrifaði síðan bókina Vision and Art: The Biology of Seeing 

(2002), með fjölda athuganna og útskýringa um áhrif sjónskynjunar á myndlist og hún hélt 

einnig áfram rannsóknum við Harvard. 
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Rannsóknir doktorsnema hennar á andlitskennslasvæðum (Tsao, Freiwald, Knutsen, 

Mandeville og Tootell, 2003; Tsao o.fl., 2003), vöktu áhuga Livingstone og hún vildi skoða 

hvort mannfólk sérhæfði hlutakennslasvæði með reynslu, eða hvort það fæddist með þau 

(Livingstone, 2016). Livingstone og samstarfsmenn hennar sýndu fram á, með rannsókn á 

öpum, að þeir gætu þróað með sér sérhæft svæði til tákn- og merkjakennsla, ef þjálfun þeirra 

ætti sér stað nægilega snemma á lífsleiðinni (Srihasam, Mandeville, Morocz, Sullivan og 

Livingstone, 2012). Á hinn bóginn sýndu niðurstöður seinni rannsóknar (2014) að breytingar 

á sérhæfni, hlutverki og röð þjálfunar hefðu ekki áhrif á staðsetningu kennslasvæða í heila 

apa, sem var svipuð í þeim öllum. Sveigjanleiki kennslasvæða væri þá, að einhverju leyti, 

háður meðfæddu skipulagi í heilaberki (Srihasam, Vincent og Livingstone, 2014).  

Rannsóknir Livingstone hafa aukið skilning okkar á sjónkerfinu og verk hennar voru 

(og eru) mikilvægt framfaraskref í skynjunar- og hugfræði. Með því að þekkja hnoðfrumur 

sem sinna mjög sérhæfðri úrvinnslu, mætti nota gögnin hennar í áframhaldandi rannsóknir á 

sérhæfni í sjónberki, jafnvel í heilanum öllum. Einnig er mikilsvert að hún tengdi 

rannsóknarniðurstöður við umheiminn í gegnum myndlist og vonandi vakti hún þannig 

áhuga almennings á skynjunarfræðum. Margaret Livingstone heldur rannsóknum sínum 

áfram og er núna að rannsaka andlitskennslasvæði með Reverse Correlation Mapping 

(Harvard Catalyst Profiles, e.d.). 
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Rannsóknir á heilaskaða 

Taugafrumur á mismunandi sjónsvæðum í heila svara misvel ólíkum eiginleikum sjónrænna 

áreita. Niðurstöður frá einfrumurannsóknum og heilaskönnun (e. neuroimaging) geta gefið 

upplýsingar um hvaða hlutverk ákveðið heilasvæði hefur í úrvinnslu áreita (Baars og Gage, 

2010). 

Skurðir (e. lesions) á heila eru framkvæmdir í tilraunaskyni á dýrum og eru mikilvægir 

til að skilja hvaða heilasvæði eru virk í mismunandi ferlum (Baars og Gage, 2010). 

Rannsakendur skapa skaða á tilteknum heilasvæðum, þeir eyðileggja taugavefi með 

rafstraumi, með miklum kulda eða hita, eða með efnum (e. chemicals). Þeir geta einnig 

fjarlægt hluta af heilanum með skurðaðgerð eða skorið á tengsl milli svæða (Holt o.fl., 2012). 

Á svipaðan hátt er hægt að rannsaka manneskjur sem hafa hlotið óheppilegar skemmdir í 

heila, sem geta komið til vegna heilablóðsfalls, æxla, áverka, eða sjúkdóma sem valda 

taugahrörnun (Baars og Gage, 2010).  

Mögulegt er að skilja taugafræðilegar ástæður sem liggja að baki skerðingu á virkni, 

með því að skoða afleiðingar heilaskemmda, sem geta hjálpað vísindamönnum til að skilja 

heilavirkni og finna nýjar leiðir til að meðhöndla slíkar skerðingar. Truflun á sjón vegna 

skemmda á heila getur verið mjög lamandi og skerðing á mismunandi úrvinnslusvæðum á 

sjón getur leitt til erfiðleika á ólíkum stigum skynjunar (Baars og Gage, 2010). Í þessum 

kafla er farið yfir rannsóknir á skemmdum á frumsjónberki (V1), ytri rákaberki (e. extra 

striate cortex), kviðlægum hlutasvæðum og á baklægu hvirfilblaði.  

 

Frumsjónbörkur og blindsýn  

Árið 1965 hófst átta ára löng rannsókn á hegðun rhesus apa sem hét Helen. Meirihluti 

sjónbarkar hennar var fjarlægður, þar á meðal frumsjónbörkur (V1). Hegðun Helen, strax 

eftir skurðinn, gaf til kynna að hún væri alblind. Smám saman virtist sjónin koma aftur og 

hún endurheimti takmarkaða virkni í sjónrænt stjórnaðri hegðun. Niðurstöðurnar gáfu til 

kynna að þó Helen missti varanlega ,brennivíddarsýn’ (e. focal vision) þá héldi hún eftir 

(upprunalega óbirta) hæfileikanum fyrir ,umlykjandi sjón’ (e. ambient vision) (Humphrey, 

1974; Humphrey og Weiskrantz, 1967). Skerðing Helenar er nú kölluð blindsýn (e. 

blindsight), sem er vöntun á meðvitaðri úrvinnslu sjónar þrátt fyrir eðlilega skynjun, hún var 

ekki meðvituð um upplýsingar sem bárust sjónkerfi hennar. Rannsóknin á Helen sýndi fram 

á mikilvægi frumsjónbarkar fyrir þessa úrvinnslu (Humphrey og Weiskrantz, 1967).  
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Niðurstöður rannsóknar Cowey og Stoerig (1995) sýndu einnig fram á tengsl 

blindsýnar og frumsjónbarkar (V1). Erfitt er að segja til um hvort dýr séu meðvituð um 

eitthvað eða ekki en rannsókn þeirra á öpum með einhliða skurði á frumsjónberki gaf til 

kynna að þeir væru líklega ekki meðvitaðir um hvað þeir sæju. Aparnir gátu framkvæmt 

nauðval (e. forced-choice discrimination), en ef þeir höfðu valmöguleikann til að segjast 

ekki sjá neitt þá völdu þeir hann venjulega, sem gefur til kynna að þeir voru haldnir blindsýn 

(Cowey and Stoerig, 1995).  

Mannfólk með skaða á frumsjónberki getur, eins og aparnir í rannsókn Cowey og 

Stoerig (1995), sýnt frammistöðu sem er betri en ágiskanir við framkvæmd á nauðvali þrátt 

fyrir að segjast ekki sjá neitt (blindsýn). D. B. er dæmi um slíkan einstakling, en hann þurfti 

að fara í skurðaðgerð til að láta fjarlægja æxli. Aðgerðin leiddi til þess að hægri 

frumsjónbörkur (V1) hans varð óvirkur og hann varð blindur á hluta af vinstra sjónsviði. 

Weiskrantz, Warrington, Sanders og Marshall (1974) greindu frá því að D. B. gæti réttilega 

framkvæmt ákveðin sjónræn verkefni á blinda hluta sjónsviðs síns, þrátt fyrir að segjast ekki 

sjá neitt. Nægilegar upplýsingar bárust sjónkerfi D. B. til þess að hann gæti framkvæmt 

nauðval, en þessar upplýsingar voru ekki nægjanlegar fyrir meðvitaða úrvinnslu (Weiskrantz 

o.fl., 1974). Sjón í blindsýn er mjög takmörkuð, en ekki alveg glötuð.  

Niðurstöður ofangreindra rannsókna benda til að misræmi geti verið á milli sjónrænnar 

úrvinnslu í heila og meðvitaðrar úrvinnslu einstaklings, og að mismunandi heilasvæði sjái 

um hvort um sig. Ytri rákabörkur, mögulega í tengslum við neðanbarkar (e. subcortical) 

taugabrautir, gæti verið mikilvægur í miðlun á leifum sjónrænna hæfileika þegar 

frumsjónbörkurinn og ytri rákabörkur eru skemmdir eða fjarlægðir, sem sagt blindsýn ekki 

alblinda (Girard, Salin og Bullier, 1991; Bittar, Ptito, Faubert, Dumoulin og Ptito, 1999).  

Taugabrautin frá sjónhimnu til hliðlægs hnélíkis (LGN) og til frumsjónbarkar (V1) 

sendir meirihluta af sjónrænu inntaki til heilabarkar, en nokkrar aðrar neðanbarkar 

taugabrautir senda til ytri rákabarkar og fara framhjá V1 (Carlson, 2016). MT svæði, V3 og 

V3a svæðin í ytri rákabörk fá slíkar taugatengingar. Þótt tíðni boðspenna sé minnkuð þegar 

frumsjónbörkur er skemmdur, þá sýnir meirihluti af taugum í hreyfiskynjunarsvæði MT 

(80%) og hluti tauga í V3a (30%) ennþá valkvæma svörun við sjónrænu áreiti. Töluverðri 

úrvinnslu áreita er viðhaldið í ytri rákaberki, en þessi virkni virðist samt ekki vera næg til að 

styðja meðvitaða úrvinnslu ef virkni í V1 er skert (Girard o.fl., 1991). 
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Skurðir á ytri rákaberki 

Skurðir á V1 geta útrýmt (e. eliminate) næstum allri sjónvitund í sjónsvæðum sem samsvara 

þeim, jafnvel þó nægilegar sjónrænar upplýsingar virðast ná til ytri rákabarkar. Svæði ytri 

rákabarkar geta tekið við hluta úrvinnslu V1, en rannsóknir á skemmdum þar geta gefið 

upplýsingar um önnur verkefni svæðanna (Baars og Gage, 2010). 

Hreyfiblinda hefur aðallega verið tengd við svæði MT í ytri rákaberki (Zihl, Von 

Cramon og Mai, 1983; Zihl, Von Cramon, Mai og Schmid, 1991), en nokkuð flókið hefur 

verið að rannsaka þá skerðingu. Mögulega því við erum svo næm á hreyfingu, þá er afar 

óalgengt að heilaskaði leiði til algjörrar blindu á hreyfingu (hreyfiblindu). Tilvik um algjöran 

missi á eða bara jafnvel skerðingu á hreyfiskynjun eru sjaldgæf og eru aðallega einsögur 

(Baars og Gage, 2010). Dæmi um slíka einsögu er sjúklingurinn L. M. sem gat ekki lengur 

skynjað hreyfingu, eftir heilaskaða sem leiddi til stórra tvíhliða skemmda í hvirfil-

hnakkaberki (e. parieto-occipital cortex), nánar tiltekið í MT svæði. L. M. upplifði heiminn 

sem röð af ljósmyndum, eins og að lifa í klippimynd (e. stop-motion picture) þar sem hlutir 

færðust til í stökkum (Zihl o.fl, 1983). Annað dæmi er hreyfiblindur sjúklingur Goldstein 

and Gelb (1918), sem hlaut skaða á svipuðum stað og L. M..   

Niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt að minni skurðir á svæði MT leiða venjulega 

til hóflegrar skerðingar á hreyfiskynjun og að bæði sjúklingar og dýr geta náð töluverðum 

bata með tímanum. Leifar af hreyfiskynjun í apa þar sem MT (og MST) svæði var næstum 

alveg fjarlægt, gáfu til kynna að hreyfiskynjunar-verkefni væru að hluta miðlað af 

heilabarkarsvæðum utan MT (og MST), eða að önnur svæði tækju við þeim eftir skerðingu 

(Pasternak og Merigan, 1994; Plant og Nakayama, 1993). Hreyfiskynjun er þá miðlað af 

kerfum með svipaða úrvinnsluþætti og undirkerfin í hefðbundinni hreyfiskynjun (Plant og 

Nakayama, 1993). Svæðin innan baklæga STS svæðis mynda, til dæmis, mikilvægt framlag 

til úrvinnslu á ýmsum gerðum af hreyfiskynjun, þar með talið getuna til að greina smáan 

mun á átt og hraða, og skynjun á alhliða (e. global) hreyfingu (Pasternak og Merigan, 1994). 

Svæði MT er mikilvægt fyrir skynjun á hreyfingu, en aðrar sjónstöðvar geta unnið að 

hreyfiskynjun, jafnvel þegar MT er skemmt.  

Skemmdir í kviðlægu V4 svæði í ytri rákaberki, geta leitt til algjörrar litblindu í 

heilaberki, sem er líka kölluð achromatopsia (Meadows, 1974a). Achromatopsia er 

venjulega tengd við skurði á svæði V4 og mögulega á svæðum rétt fyrir framan svæði V4 

(Bouvier og Engel, 2005). Skemmdir á einu hveli geta leitt til sértæks skorts á litaskynjun í 
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gagnstæðu sjónsviði. Sjúklingar með achromatopsia segja að heimurinn virðist hafa misst 

allan lit, algengt er að þeir lýsi veröldinni sem algerlega grátóna (Meadows, 1974a). 

  

Skemmdir á kviðlægum hlutasvæðum  

Braut sem liggur frá frumsjónberki til neðri gagnaugabarkar (e. inferotemporal cortex), hefur 

verið kölluð kviðlæga brautin og skemmdir þar geta leitt til heilkennnis sem kallast 

kennslablinda (e. visual agnosia) (Goodale og Milner, 1992). Sjúklingar með kennslablindu 

eiga í erfiðleikum með að þekkja hluti í sjón vegna skerðinga í almennri sjónrænni úrvinnslu 

eða í æðri kennslasvæðum. Þeir geta samt þekkt hluti með því að nota önnur skilningarvit, 

eins og heyrn, lykt og/eða snertingu, þannig að skerðing á virkni er eingöngu sjónræn (Baars 

og Gage, 2010). 

Sjúklingar með huggripablindu (e. apperceptive agnosia) geta ennþá greint útlit birtra 

hluta, en þeir eiga í erfiðleikum með að meta form þeirra og geta hvorki þekkt þá né nefnt 

þá á nafn. Þeir geta venjulega ekki hermt eftir né afritað mismunandi form í prófunum. 

Áhugavert er að sumir sjúklingar með huggripablindu sýna merki um ómeðvitaða úrvinnslu 

á sjónrænum eiginleikum hluta sem þeir geta ekki skynjað á meðvitaðan hátt. Rannsóknir á 

sjónrænum hæfileikum sjúklinga hafa gefið niðurstöður sem sýna misræmi á milli 

frágreindrar skynjunar á sjónrænu áreiti og hæfileikans til að framkvæma sjónrænt stjórnaðar 

hreyfingar í átt að því áreiti (Goodale, Milner, Jakobsson og Carey, 1991). 

Goodale og fleiri (1991) prófuðu sjúkling, D. F., með huggripablindu, en hún var með 

alvarlega skerðingu á sjónskynjun. Niðurstöður sýndu fram á ótrúlega nákvæma stjórn 

sjúklingsins á handar- og fingrahreyfingum, sem var beint að áreitum sem hún sagðist alls 

ekki sjá. D. F. var með skemmdir á kviðlægri sjónbraut, en úrvinnslan í baklægu brautinni 

var ósködduð (Goodale o.fl., 1991). Út frá rannsókninni á D. F. skrifuðu Goodale og Milner 

grein um tvær ólíkar úrvinnslubrautir fyrir sjónræn áreiti (Goodale og Milner, 1992). 

Gögn Goodale, Milner og félaga (1991, 1992 og 2008) gefa til kynna að taugabraut 

fyrir sjónskynjun á þáttum áreita, eins og formi, stöðu og stærð, sé aðskilin ferlum sem vinna 

að notkun þessara þátta í stjórn á líkamlegri færni. Í módeli Goodale og Milner (1992) er 

unnið úr uppbyggingu og staðsetningu hluta af báðum brautum, en í ólíkum tilgangi. 

Dreifing upplýsinga um áreiti er ekki endilega ólík milli brautanna, heldur liggur 

aðalmunurinn í því hvernig hvor braut umskrifar upplýsingarnar sem þeim berast (Goodale 

og Milner, 1992). 
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Eins og kom fram í fyrri kafla þá sér kviðlæga brautin um umskráningu á ýmsum 

þáttum áreita og þar er fundið út ,hvað’ hlutir eru. Í baklægu brautinni, þá eru sumir af 

þessum sömu þáttum umskráðir fyrir sjónræna stjórnun á hreyfingum sem beinast að þessum 

hlutum. Goodale og Milner (1992) lögðu til að baklæga brautin væri ekki aðeins ábyrg fyrir 

því að finna út ,hvar’ hlutir eru, heldur einnig ,hvernig’ aðgerðir þeir kalla á, eins og að benda 

eða teygja sig í þá. Baklæga kerfið nær að stýra réttri aðgerð, þrátt fyrir að úrvinnslan sé 

ómeðvituð, sem kemur í veg fyrir truflun á stöðugleika skynjunar í kviðlæga kerfinu, sem 

nær meðvitund (Goodale og Milner, 1992). Kenning Goodale og félaga er frávik fyrri 

greinarmunar milli ,hvað’ og ,hvar’ (hlutasjón og staðarsjón) í bak- og kviðlægu brautinni, 

sem var sett fram af Mishkin og Ungerleider (1982). 

Þá hafa niðurstöður rannsókna sýnt öfugt mynstur á sjónrænum skerðingum sjúklinga 

með optic ataxia og sjúklingum með huggripablindu (Baars og Gage, 2010). Optic ataxia 

kemur venjulega til vegna (einhliða) skemmda í heilaberki á hvirfilblaði, sem er hluti af 

baklægu taugabrautinni (e. the dorsal pathway). Meinið einkennist af truflun í hreyfistjórnun 

(James, Culham, Humphrey, Milner og Goodale, 2003; Perenin og Vighetto, 1988). 

Sjúklingar með optic ataxia, geta séð stöður, staðsetningu og þekkt hluti í sjón, en eiga í 

miklum erfiðleikum með sjónrænt stjórnaðar aðgerðir. Þeim gengur illa að teygja sig eftir 

hlutum og geta ekki breytt gripi eftir stærð og stöðu hlutarins (James o.fl., 2003). Þessar 

upplýsingar gefa til kynna að tvöfalt misræmi (e. double dissociation) sé á milli meðvitaðrar 

sjónrænnar skynjunar og sjónrænnar stjórnunar á aðgerðum. Munurinn, sem sást á milli D. 

F. og sjúklinga með optic ataxia, var háður skemmdum sem eyðilögðu aðra af tveimur 

sjónbrautum en skildu hina eftir (að mestu) í heilu lagi. Þessar niðurstöður styðja hugmyndir 

Goodale og félaga um tvær mismunandi úrvinnslubrautir (James o.fl., 2003). 

Tengslablinda (e. associative agnosia) er önnur gerð af kennslablindu og er oftast 

afleiðing skemmda í kviðlægum gagnaugaberki (e. ventral temporal cortex) (Baars og Gage, 

2010). Heilkennið vísar til vanhæfni til að þekkja hluti, þrátt fyrir að skynjun á hlutnum 

virðist vera í lagi. Erfiðleikarnir eru taldir felast í því að tengja áreiti við eðlilega upplifun 

og notkun þeirra (Farah, 1991). Einstaklingur með tengslablindu getur afritað einfalda mynd, 

sem er fyrir framan hann, sérstaklega ef hann fær nægan tíma. Til viðmiðunar, þá væri þetta 

verkefni næstum ógerlegt fyrir einstakling með huggripsblindu. Einstaklingar með 

tengslablindu geta einnig lýst útliti hlutar, en geta hvorki þekkt þá í sjón né teiknað þá upp 

eftir minni, sem virðast endurspegla vanhæfni til að sjá hluti á heildstæðan hátt (Farah, 

1991). 
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Dr. Oliver Sacks (1985) skrifaði um sjúkling, Dr. P, sem þjáðist af tengslablindu. Dr. 

P átti erfitt með að þekkja hluti, jafnvel þótt að sjónin hans væri eðlileg að öðru leyti og hann 

gat greint frá eiginleikum þess sem hann sá. Hann þekkti ekki nemendur sína í sjón, talaði 

við brunahana og taldi konuna sína vera hatt (Sacks, 1985). Kennslablinda, eins og 

tengslablinda, getur greinilega haft mikil áhrif á líf sjúklinga. 

Þótt flestir sjúklingar með kennslablindu (e. visual agnosia) eigi í erfiðleikum með að 

þekkja bæði andlit og hluti, þá eru til merkilegar undantekningar (Baars og Gage, 2010). Hjá 

andlitsblindum (e. prosopagnosia) sjúklingum er skynjun á andlitum hlutfallslega ekki 

mikið skert, miðað við skynjun á öðrum áreitum (Farah, 1991). Þeir geta oft þekkt hluti í 

sjón en eiga í erfiðleikum með að þekkja andlit í sundur. Skerðingin getur verið afar alvarleg, 

sumir sjúklingar með andlitsblindu geta hvorki þekkt nána fjölskyldumeðlimi né vini í sjón 

og þurfa þá að reiða sig á aðrar vísbendingar, eins og rödd einstaklingsins eða fatnað. Sumir 

geta jafnvel ekki þekkt sig sjálfa í spegli (Farah, 1991; Meadows, 1974b). 

Andlitskennsl eru ein flóknustu og erfiðustu hlutakennslin. Andlit eru sjónrænt mjög 

svipuð hvert öðru,  öll andlit hafa sama form í grunninn og sömu uppröðun á þáttum, á meðan 

hlutir eru ólíkari hver öðrum (Meadows, 1947b). Rannsóknir hafa verið gerðar á nokkrum 

andlitsblindum sjúklingum, sem gátu samt greint smávægilegan mun á milli hluta (Farah, 

1991; McNeil og Warrington, 1993). Bóndinn W. J. var, sem dæmi, afar lélegur í að þekkja 

mannsandlit, en gat ennþá þekkt kindurnar sínar í sundur (McNeil og Warrington, 1993). 

Annar sjúklingur, L. H., gat ekki lengur þekkt upprétt andlit en var betri í að þekkja andlit á 

hvolfi, öfugt við frammistöðu þátttakenda í samanburðarhóp (Farah, Wilson, Drain og 

Tanaka, 1995). Annar hlutblindur sjúklingur, C. K., upplifði truflanir öfugt við andlitsblindu 

einstaklinga. Hann átti í miklum erfiðleikum með hlutakennsl, en gat vel þekkt andlit. En 

þegar andlitinu, eða hlutum þess, var breytt eða það afmyndað, þá varð frammistaða C. K. 

mun lakari en einstaklinga í samanburðarhópnum (Moscovitch, Winocur og Behrmann, 

1997). 

Niðurstöður rannsókna á andlitsblindum sjúklingum sýna að eðlilegur einstaklingur 

hefur mjög líklega sérstakt andlitsskynjunar-kerfi, sérstakt kerfi til að þekkja upprétt andlit, 

sem byggir á sérstökum kröfum um stöðu og uppröðun þátta. Önnur áreiti (meðal annars 

andlit á hvolfi) fara í gegnum almenna hlutakennsla-kerfið (Farah o.fl., 1995; Moscovitch 

o.fl., 1997). 

Andlitsblinda getur verið bein afleiðing af tvíhliða skemmdum í kringum hliðlægan 

hnakkabörk (e. lateral occipital cortex), neðri gagnaugabörk (e. inferior temporal cortex) og 
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spólulaga fellingu (e. fusiform gyrus) (Meadows, 1974b). Í sumum tilfellum þá getur einhliða 

skemmd í hægra heilahveli einnig leitt til þessarar blindu. En þar sem heilaskemmdir 

einstaklinga geta verið frekar miklar, óreglulegar og geta skemmt taugatengingar sem leiða 

til annarra heilasvæða, þá getur verið erfitt að greina nákvæma staðsetningu. Skemmdir 

tengdar andlitsblindu virðast samt oftast umlykja spólulaga andlitssvæði (e. the fusiform face 

area) og svæði sem staðsett eru aftar en það (Baars og Gage, 2010). 

  

Skemmdir á aftanverðu hvirfilblaði 

Skemmdir á aftanverðu hvirfilblaði (e. posterior parietal lobe), eða á efri gagnaugafellingu 

(e. superior temporal gyrus), geta leitt til alhliða skerðinga á sjónrænni athygli og meðvitund 

sem kallast hunsun (e. neglect), sérstaklega ef skemmdin er á hægra heilahveli (Driver og 

Mattingley, 1998). Sjúklingar, sem þjást af heilkenninu, hunsa algjörlega, eða sýna ekki 

svörun við áreitum í sjónsviði andstæðu skemmda heilahvelsins (Driver og Mattingley, 

1998; Posner, Walker, Friedrich og Rafal, 1984). Þeir borða bara af hálfum diski, lesa hálfa 

blaðsíðu og teikna hálfar myndir (Driver og Mattingley, 1998). Sjúklingar geta samt 

tæknilega séð vanrækta hluta sjónsviðsins, en upplýsingar þaðan ná ekki meðvitund 

(Heilman og Valenstein, 1979). Heilkennið er því truflun á athygli frekar en vanhæfni til að 

skynja áreiti. 

Hunsun er ólík skerðingum sem gerast vegna skemmda í frumsjónberki (V1), á nokkra 

vegu. Í fyrsta lagi þá er tap á meðvitaðri skynjun í hunsun ekki eingöngu á stigi sjónu (e. 

retinotopic). Í öðru lagi þá á ítarleg ómeðvituð úrvinnsla sér stað fyrir hunsuð áreiti í 

vanræktu hlið sjónsviðs sjúklings, þar með talið einhver hlutakennsl. Liðskiptingu (e. 

segmentation) sjónrænnar úrvinnslu er einnig viðhaldið í hunsun, sem getur haft áhrif á 

hvaða áreiti ná meðvitund. Að lokum virðast skemmdir á hvirfilblaði hafa einhver áhrif á 

frumstig áætlana um hreyfingar (e. motor planning), ólíkt skemmdum í frumsjónberki 

(Driver og Mattingley, 1998). 

Tvíhliða skurðir á hvirfilblaði geta leitt til mun alvarlegri skerðingar, sem kallast 

Balint’s heilkenni, nefnt eftir fræðimanninum sem fyrstur lýsti því (Bálint, 1909). 

Heilkennið er aðallega truflun á staðbundinni athygli. Sjúklingurinn sem Dr. Bálint lýsti 

sýndi þrjár gerðir af truflunum í virkni (Hecaen og De Ajuriaguerra, 1954). Ein truflunin var 

að sjúklingurinn gat ekki fært augnaráð sitt á meðvitaðan hátt, til dæmis eftir ákveðnum 

punkti á sjónsviði hans. Optic ataxia var önnur truflun sem sjúklingurinn sýndi, eins og áður 
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kom fram þá er optic ataxia vanhæfni til að framkvæma sjónrænt stjórnaðar hreyfingar sem 

svar við áreiti. Þriðja truflunin varðaði athygli, sem var eðlileg fyrir öll áreiti, nema sjónræn. 

Eingöngu þau áreiti, sem voru mest áberandi og lentu beint á augnbotni, náðu meðvitund. 

Hin áreitin (í jaðrinum á sjónsviði) voru ekki séð af sjúklingnum, þó sjónsvið hans væri 

eðlilegt og jaðarsjón hans væri fær um eðlilega virkni. Fólk með Balint’s heilkenni getur oft 

virkað alblint, því það getur í rauninni bara einblínt á eitt svæði af sjónsviði, finnst erfitt að 

færa athyglina á annan stað og svarar sjónrænum áreitum illa (Hecaen og De Ajuriaguerra, 

1954).    

 

Af hverju að rannsaka heilaskaða? 

Skemmdir á mismunandi heilasvæðum, og rannsóknir á sjúklingum sem þjást af mismunandi 

skerðingum í framhaldi af þeim, segja okkur til um hvað það svæði gerir, eða á þátt í að gera. 

Ef einstaklingur getur ekki framkvæmt ákveðnar aðgerðir vegna heilaskaða, þá er skemmda 

svæðið líklega mikilvægt fyrir þær aðgerðir. Skurðir eru mikilvægir þættir í rannsóknum á 

heilasvæðum, þar með talið rannsóknum á sjónberki, þar sem vísindamenn geta kallað fram 

skaða undir stjórnuðum aðstæðum. Einhver virkni getur komið aftur eftir skaða og hefur 

annað heilasvæði þá líklega tekið við úrvinnslunni, að hluta. Slíkur sveigjanleiki er einnig 

mikilvægt rannsóknarefni og fjallað er um hann verður í næsta kafla. 
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Sveigjanleiki 

Við lifum í umhverfi sem tekur stöðugum breytingum. Ekki kemur því mikið á óvart að 

heilinn sé mjög góður í því að bregðast við og aðlagast breytingum í umhverfinu. Þessi 

hæfileiki kallast sveigjanleiki (e. plasticity) (Zeki, 1993). Hægt er að skilgreina sveigjanleika 

sem aðlögunargetu miðtaugakerfisins, eða hæfni þess til að breyta skipulagi á eigin 

uppbyggingu og virkni (Bach-y-Rita og Kercel, 2003). Sveigjanleiki er alltaf í gangi í 

miðtaugakerfinu, alla ævi og er svörun við nýjum upplýsingum, þroska og lífeðlislegum 

breytingum (Pascual-Leone o.fl., 2005).  

Heili í nýfæddu barni hefur stóran hluta af þeim taugafrumum sem hann mun nokkurn 

tímann hafa, en hann er samt sem áður einungis 25% af stærð fullvaxta heila. Heilastærðin 

eykst mjög hratt á fyrstu árunum vegna aukinna tenginga milli taugafrumna og vegna 

aukinnar myndunar mýelínslíðurs á taugasímum (Cole, Cole og Lightfoot, 2005). Reynsla 

hefur mikil áhrif á þroska heilans (Kolb o.fl., 2012) og lengi hefur verið vitað að 

skynjunarfrumur þroskist ekki eðlilega fái þær ekki næga örvun (Blakemore og Cooper, 

1970). Lengi var talið að lítill sveigjanleiki ætti sér stað í fullorðnum heila, en í þessum kafla 

er greint frá sveigjanleika sem á sér stað á öllum aldri (Jóhannesson, Balan, Unnthorsson, 

Moldoveanu og Kristjánsson, 2016).  

Þegar einstaklingur missir sjón af einhverjum sökum verða heilasvæði, sem áður sáu 

um úrvinnslu sjónupplýsinga, ekki óvirk heldur byrja þau að gegna öðrum hlutverkum í 

staðinn, þökk sé sveigjanleika heilans (Merabet, Amedi, og Pascual-Leone, 2005). Ef bundið 

er fyrir augu fólks í fimm daga nægir það til þess að frumsjónbörkurinn fari að sveigjast og 

að einhver snerti- og hljóðúrvinnsla byrji að eiga sér stað þar (Pascual-Leone og Hamilton, 

2001). Þar sem þetta kemur í ljós á svo stuttum tíma er ólíklegt að nýjum barkar-tengingum 

hafi verið komið á fót á einungis fimm dögum. Sumir hafa því haldið fram að þessar 

tengingar milli líkamsskynjunar-, hljóðs- og sjónbarkarins hafi þegar verið til staðar og 

hulunni einungis verið svipt af þeim í rannsóknaraðstæðum. Breytingarnar ganga síðan til 

baka þegar hætt er að binda fyrir augu einstaklings (Pascual-Leone o.fl., 2005). Hraði 

breytinganna sýnir fram á hversu fljótur heilinn er að laga sig að nýjum umhverfisaðstæðum 

og viðhalda hagnýtum hæfileikum. Hins vegar, getur sjónmissir snemma á lífsleiðinni, leitt 

til varanlegra, kerfislægra heilabreytinga og valdið myndun nýrra taugabrauta (e. pathways) 

(Pascual-Leone o.fl., 2005).  

Uppbygging heila er ólík milli þeirra sem fæðast blindir (e. congenitally blind, hér 

eftir: CB), einstaklinga með óskerta sjón og þeirra sem missa sjón eftir fyrstu tvö árin af 
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lífinu (e. late blind, hér eftir: LB). Á sumum svæðum er rúmmál og yfirborð smærra í heilum 

CB og LB, en hjá samanburðarhópum með óskerta sjón. Einnig eru vísbendingar sem benda 

til þess að gráa efnið í bæði CB og LB sé minna miðað við einstaklinga með óskerta sjón 

(Park o.fl., 2009). Yfirborð frum- og tengisjónbarkar (e. primary and associative visual 

cortices) er minna í CB en hjá samanburðarhópum með óskerta sjón. Einnig hefur komið í 

ljós að sjónbörkurinn hjá CB sé mun þykkari heldur en hjá LB (Park o.fl., 2009). Park o.fl. 

(2009) komust að því að heilabörkurinn væri þykkari hjá CB heldur en hjá sjáandi 

samanburðarhópi á sumum svæðum sem sjá um úrvinnslu sjónupplýsinga hjá sjáandi fólki, 

til að mynda í fremri ennisskorum (e. the frontal eye field) og í girðilberki (e. the anterior 

cingulate cortex). Enn fremur fundu Park o.fl. þynningu á berki þar sem heyrnarúrvinnsla 

fer fram í CB, sem á að endurspegla betri heyrnargetu. Þeir fundu einnig þynningu á 

líkamsskynjunarberki í CB sem gæti valdið betri líkamsskynjunarhæfileikum hjá CB (Park 

o.fl., 2009). Allar þessar formfræðilegu breytingar í CB benda til endurskipulagningar á 

sjónberki, sem gerist í samtengingu við aðra skynberki (e. sensory cortices) (Jóhannesson 

o.fl., 2016).  

Hjá fólki með sjón er middle temporal complex (hMT+) í aðalhlutverki þegar kemur 

að skynjun sjónrænna áreita á hreyfingu (Hagen o.fl., 2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hMT+ sýnir svörun við hljóðáreitum á hreyfingu hjá þeim sem hafa misst sjón snemma á 

lífsleiðinni (e. early blind, hér eftir: EB). Samkvæmt rannsóknum sýna blindir þátttakendur 

mun betri frammistöðu en sjáandi samanburðarþátttakendur þegar kemur að því að greina úr 

hvaða átt hljóð á hreyfingu kemur (Jiang, Stecker og Fine, 2014). Í nýlegri rannsókn Huber, 

Jiang og Fine (2019) sýna þau fram á að svæði hMT+, þróar einnig með sér valkvæmni (e. 

selectivity) fyrir ákveðnum tíðnum hjá EB einstaklingum og að þessi sértækni heldur sér, 

þrátt fyrir að fólk endurheimti sjón á fullorðinsárunum. Þessar niðurstöður sýna að 

heyrnartíðni-næm viðbrögð geta verið til staðar, samhliða sjónrænt drifnum svörum í hMT+ 

(Huber o.fl., 2019). 

Sadato og fleiri (1996, 1998) notuðust við PET skönnun og sýndu fram á að 

frumsjónbörkurinn væri virkjaður í EB þátttakendum á meðan þeir eru að læsu blindraletur 

(e. Braille). Þeir sáu einnig tvíhliða virkjun í miðlægum hnakkaberki (e. medial occipital 

cortex, svæði 17) ásamt samhliða virkjun í ytri rákabarkar svæðum. Hins vegar, þegar 

þátttakendur renndu fingrum yfir einsleitt mynstur af blindraleturs-doppum (merkingarlaus 

blindraleturs-tákn) þá virkjaðist frumsjónbörkurinn ekki.  
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Til stuðnings þessum niðurstöðum þá hefur fundist tenging milli hnakkabarkar virkni 

(e. occipital function) og getunnar til að lesa blindraletur hjá sjúklingi sem Hamilton, 

Keenan, Catala og Pascual-Leone (2000) greindu fyrst frá. Þessi kona fæddist blind og var 

eitt sinn mjög fær í að lesa blindraletur, byrjaði að læra frá sex ára aldri og gat lesið 120-150 

tákn á mínútu. Í kjölfar tvíhliða heilablóðfalls í aftari hjarnaslagæðum (e. posterior cerebral 

artery strokes), varð hún ófær um að lesa blindraletur, þrátt fyrir að líkamsskynjun og jaðar-

hreyfingar (e. peripheral motor movements) hennar væru í lagi ásamt öllum skyntaugum 

hennar. Hún var meðvituð um punktana í blindraletrinu en var ófær um að ,,draga út” nægar 

upplýsingar, til að átta sig á hvaða stafir og orð væru táknuð. Þrátt fyrir vangetu hennar til 

lesturs þá átti hún ekki í neinum vandræðum með einföld aðgreiningarverkefni, eins og að 

gera grein fyrir grófleika yfirborðs, greina á milli mismunandi myntar eða að bera kennsl á 

húslykil sinn á meðal annarra lykla. En hún gat hvorki greint lengd milli blindraleturs-punkta 

né lesið blindraletur (Hamilton o.fl., 2000; Merabet o.fl., 2004). Þetta tilviljanakennda en 

náttúrulega óhapp rennir stoðum undir að virkur hnakkabörkur (e. occipital cortex) sé 

nauðsynlegur fyrir lestur blindraleturs (Pascual o.fl., 2005).  

Nýlegar starfrænar (fMRI) rannsóknir á blindum hafa leitt í ljós að 

hnakkabarkarvirkni, þar með talið V1 virkni, er til staðar í tungumálaverkefnum (Burton, 

Snyder, Diamond og Raichle, 2002; Amedi, Raz, Pianka, Malach og Zohary, 2003), 

merkingafræðilegum verkefnum (Noppeney, Friston og Price, 2003) og talúrvinnslu (e. 

speech processing) (Röder, Stock, Bien, Neville og Rösler,  2002). Í einni rannsókn áttu 

þátttakendur að lesa blindraleturs-nafnorð og annað hvort hugsa eða segja upphátt einhverja 

sögn sem tengdist því (eins og að lesa orðið ,,kaka” myndu þeir, til dæmis, segja ,,baka”). 

Heilavirkni EB og LB var síðan borin saman. Rannsakendur fundu út að hnakkabarkarvirkni 

(e. occipital cortex activation), þar á meðal virkni í frumsjónberki, var mun augljósari hjá 

EB heldur en hjá LB (Burton o.fl., 2002). 

 

Rannsóknir á dýrum 

Sveigjanleiki sjónbarkarins hefur mikið verið rannsakaður í gegnum tíðina, bæði hjá dýrum 

og mönnum (Nys, Scheyltjens og Arckens, 2015). Til að rannsaka áhrif þess að missa sjón 

eru til ýmsar leiðir, allt frá því að sauma eða binda fyrir augu dýra og til þess að fjarlægja 

augu alveg, sem kallast kjarnanám (e. enucleation) (Izraeli o.fl., 2002). Önnur aðferð, sem 

hefur verið notuð í gegnum tíðina, er að tvístra sjóntaugavíxlum (e. optic chiasm) í köttum. 
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Sú aðferð er notuð til að rannsaka taugafrumur í sjónberki, sem svara annað hvort við áreitum 

frá samhliða svæði sjónsviðsins eða gagnstæðu svæði (Berlucchi og Rizzolatti, 1968). Enn 

önnur aðferð er að sprauta taugaeitrinu tetrodoxin í augu músa (Frenkel og Bear, 2004). 

Algengustu rannsóknaraðferðirnar eru samt kjarnanám og að binda eða sauma fyrir augu 

dýra (Nys o.fl., 2015). 

Sjónbörkurinn í rottum sem hafa gengist undir eineygiskjarnanám snemma eftir 

fæðingu, svarar við líkamsskynjunaráreitum. Í kjölfar eineygiskjarnanámsins fer af stað röð 

aðlögunarviðbragða í sjónkerfinu, sem bætir upp fyrir tapaða skynjunargetu (Toldi, Fehér 

og Wolff, 1996). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að hliðlægur aftari kjarni stúku (e. lateral 

posteriror thalamic nucleus) gegnir mikilvægu hlutverki í að bera boð um 

líkamskynjunaráreiti til sjónbarkarins í rottum sem hafa gengist undir kjarnanám stuttu eftir 

fæðingu (Négyessy, Gál, Farkas og Toldi, 2000). Komið hefur í ljós að sveigjanleiki heilans 

verður fyrir áhrifum frá því hversu ríkulegu umhverfi mýs eru aldar upp í. Hljóðfræðileg 

virkni fer að eiga sér stað í baklægu hliðlægu hnélíki (e. dorsal lateral geniculate nucleus) 

og frumsjónberki í blindri mús. Einnig er frávarp frá neðri hól til baklægs hliðlægs hnélíks 

og til hliðlægs aftari kjarna stúku. Hljóðfræðileg örvun vakti sterkari taugafræðilega virkni, 

sem dreifði sér yfir mun stærra svæði heilabarkarins, þegar blindar mýs voru aldar upp í 

auðugu umhverfi, heldur en þegar þær komu úr stöðluðum búrum. Þegar mýsnar voru aldar 

upp í stöðluðum búrum var virknin bundin við hljóðbörkinn og frumsjónbörkinn, en þegar 

þær voru aldar upp í auðugu umhverfi þá virkjaðist einnig hliðlægt svæði V2 (Piché, Robert, 

Miceli og Bronchti, 2004). 
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Hagnýting sveigjanleika 

Mikilvægt er að rannsaka sveigjanleika til að hægt sé að nýta hann í framleiðslu hjálpartækja 

fyrir fólk sem hefur misst skilningarvit, þar á meðal sjón (Merabet o.fl., 2005). Sveigjanleiki 

kemur ekki einungis til hjálpar í kjölfar heilaskaða, heldur bendir ýmislegt til þess að hann 

sé grundvöllur fyrir skynskiptum (e. sensory substitution) (Di Pino o.fl., 2014). Skynskipti 

eru þegar upplýsingum frá gervi-viðtaka (e. artificial receptor) er komið til heilans, sem 

notar þessar upplýsingar í stað þeirra sem hann fær vanalega frá ósködduðu skynfæri. 

Upplýsingar frá gervi-viðtökum geta gefið möguleika á því að endurheimta tapaða virkni 

(Bach-y-Rita og Kercel, 2003). Blindir einstaklingar verða að læra hvernig þeir geti fengið 

rýmisupplýsingar frá umhverfi sínu með þeim skilningarvitum sem enn eru í lagi, þá aðallega 

í gegnum snertingu og heyrn, í gegnum einhvers konar skynskiptikerfi (Merabet o.fl., 2005; 

Bach-y-Rita og Kercel, 2003). Upplýsingar frá skynskiptikerfi geta farið til margra 

heilasvæða, þar á meðal til þeirra sem áður tengdust töpuðu skilningarviti (Bach-y-Rita, 

1995).  

Til að blindir geti aðlagast samfélaginu sem best og fengið vinnu, er mikilvægt fyrir 

þá að læra að lesa blindraletur (Merabet o.fl., 2005). Blindraletur er dæmi um eitt 

árangursríkasta skynskiptikerfið, þar er upplýsinga aflað í gegnum lestur sem fer fram í 

gegnum fingurgómana í stað þess að fara fram í gegnum sjón (Merabet o.fl., 2005; Bach-y-

Rita og Kercel, 2003). Heilasvæðin, sem áður snéru að sjón, byrja að nýtast við lestur 

blindraleturs eftir að fólk missir sjónina. Þessi breyting á virkni sýnir  hve góður heilinn er  

í aðlögun að nýjum veruleika, með hjálp sveigjanleika (Merabet o.fl., 2005). Blindrastafur 

er annað dæmi um árangursríkt skynskiptikerfi. Í gegnum hann fá blindir miklar upplýsingar 

um hluti og staðsetningu þeirra (Bach-y-Rita og Kercel, 2003).  

Annað dæmi um skynskiptikerfi snýst um að ,,sjá” með eyrunum, ef svo má að orði 

komast. Myndavél er þá komið fyrir á höfði einstaklings, sem breytir sjónrænum 

upplýsingum yfir í tíðni-upplýsingar og sendir þær til eyrans (Capelle, Trullemans, Arno og 

Veraart, 1998). Eftir þjálfun gátu bæði EB og sjáandi þátttakendur, með bundið fyrir augu, 

borið kennsl á form (Arno, Capelle, Wanet-Defalque, Catalan-Ahumada og Veraart, 1999). 

Einnig er til snerti-sjón skynskiptitæki (e. tactile-vision substitution) en þá er ,,séð” í gegnum 

skynnema húðarinnar, dæmi um slíkt er skynskiptitæki sem fer í gegnum tunguna (Bach-y-

Rita, Kaczmarek, Tyler og Garcia-Lara, 1998).  

Eins og sést þá er mikilvægt að rannsaka sveigjanleika svo hægt sé að þróa 

skynskiptibúnað sem er þægilegur í notkun. Hægt er að deila um hvort þægilegt sé að vera 
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með myndavél á höfðinu sem sendir tíðniupplýsingar til eyrans. Manneskjan getur þá ekki 

hlustað á neitt annað á meðan búnaðurinn er í notkun og er þessi búnaður því mögulega ekki 

mjög vænlegur til daglegrar notkunar. Frekari rannsókna er því þörf, en sjónbörkurinn er 

mikilvægt heilasvæði og margt er enn ekki vitað um hann.  
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Niðurlag 

Í upphafi ritgerðarinnar var lögð áhersla á að gera greinarskil á rannsóknum á sjónberkinum 

í sögulegu samhengi. Sjónbörkurinn er flókinn að uppbyggingu, hefur viðamiklar tengingar 

og þekur stórt svæði í heila. Börkurinn vinnur úr miklum og margvíslegum upplýsingum, 

leggur þær saman og gefur okkur þá mynd af heiminum eins og við upplifum hann. Hægt er 

því að segja að hann sé ein mikilvægasta úrvinnslustöðin sem heilinn hefur. 

Fræðimenn hafa lengi rannsakað sjónbörkinn, en fyrir tíma Hubel og Wiesel var lítið 

vitað um taugafræðilega virkni hans. Niðurstöður Hubel og Wisel vörpuðu ljósi á ólíka 

úrvinnslu mismunandi svæða sjónbarkar, þeir útskýrðu viðtakasvið hnoðfrumna og ólíka 

svörun þeirra eftir staðsetningu þeirra í heila. Livingstone gerði einnig merkilegar rannsóknir 

á sjónberki, en hennar þekktustu varða litnæmi hnoðfrumna og eiginleika sem skipta máli í 

upplifun á myndlist. 

Heilaskaði gefur rannsakendum tækifæri til að finna út ólíka virkni heilasvæða. Ef 

skaði á ákveðnum stað skerðir sérstaka virkni, má áætla að skemmda svæðið sjái um þá 

úrvinnslu. Heilaskaði er aðallega skoðaður á dýrum, með skurði sem rannsakendur hafa 

framkallað með mismunandi aðferðum og á manneskjum sem hafa upplifað óheppilegar 

heilaskemmdir.  

Rannsóknir á sveigjanleika standa enn yfir, en stór og mikilvæg skref hafa þegar verið 

stigin og þá sérstaklega varðandi hagnýtingu hans. Með notkun skynskiptikerfa má bæta 

lífsgæði þeirra sem hafa misst virkni í ákveðnu skynfæri. Rannsóknum á sjónberkinum er 

því alls ekki lokið og með tækniframförum samtímans verður spennandi að sjá hvað þær 

munu leiða af sér í framtíðinni.  
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