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Az úgynevezett ventrális látópályát az elsődleges látókéregtől (VI) az inferotemporális (1T)
kéregig húzódó,hátsó agykérgi területek képezik. A pálya felépítése hierarchikus, amennyiben
a magasabbrendű területek sejtjei egyre összetettebb formákat kódolnak, mintegy
összegyűjtve a korábbi területekről származó információt. így a VI sejtjei viszonylag
egyszerű jellegeket képeznek le, például helyi kontúrokar illetve színeket, míg az IT sejtjei
akár összetett egész alakokra reagálnak (lásd Lee 2003, Tanaka 1996, Logothetis és Sheinberg
1996). A sejtek receptív mezeje is jellegzetesen változik a hierarchia szintjein. (Receptív
mező (RM): a látótér azon része, melyet ingerelve az idegsejt válaszol.) Amíg a VI sejtjeinek
receptív mezeje viszonylag kicsiny, lehetővé téve a látótérbe kerülő inger pontos és részletes
térbeli leképzését (Lee 2003), addig az IT kéreg legelső részén, ahol a sejtek nagy
mennyiségű összefutó információt kapnak, a receptív mezők nagyok (Gross és mtsai 1972,
Gross

1994). Ez a jellegzetességük teszi feltehetőleg lehetővé, hogy helyüktől és méretüktől

függetlenül ismerjük fel környezetünk tárgyait. (Tanaka 1996, Logothetis és Sheinberg 1996)
A pályán előrehaladva a korai területek retinotopiás szerveződése elnagyoltabbá válik, majd
megszűnik. Az IT legelső részéről, a TE kéregrészből egyáltalán nem mutattak ki retinotópiát
(Tanaka 1997), jóllehet emberekben a megfelelő területről fMRI kísérletek jellegzetes
központ-periféria leképzési mintát jeleztek. (Levy 2001).
Az IT kéreg legelső területét a tárgyfelismerésben elengedhetetlen fontosságúnak tartja az
irodalom. Ezt az elképzelést sok eredmény támasztja alá. Kéregirtásos kísérletek az IT irtása
esetén jellegzetesen tárgyfelismerési zavarokat eredményeztek (Dean 1976, Logothetis és
Sheinberg 1996) Elektrofiziológiai kísérletekben az IT idegsejtjei alakjukban, színükben
illetve textúrájukban különböző ingerekre szelektíven válaszolnak (áttekintő írások.
Logothetis és Sheinberg 1996, Tanaka 1996). Az idegsejtek alakszelektivitása párhuzamban
áll az alakfelismerésünkben megmutatkozó változástűrésnek: az, hogy az n sejtek mely
alakokra válaszolnak, jórészt független az adott tárgy helyzetétől, méretétől (Schwartz és
mtsai., 1983; de lásd Ito és mtsai.,1995, Cox és mtsai 2005), attól, hogy mi határozza meg
körvonalait (Sáry és mtsai 1993, Tanaka és mtsai 2001), és attól is ha valamelyest el van
takarva (Kovács és mtsai 1995).
Annak ellenére azonban, hogy a területen jelentős erőfeszítések történtek, sok minden még
mindig nem világos abból, hogy pontosan mely ingerjellegek fontosak a TE számára, és ezek
hogyan alakítják a terület válaszait.
Alább vázolt kísérleteink kétdimenziós felszínmeghatározó jellegek szerepét vizsgálták a
tárgylátásért felelős TE kéregterületen makákó majomban. Azt vizsgáltuk, mennyire függ a

terület sejtjeinek alakszelektivitása a bemutatott ingerek felszíni jellegzetességeinek
rendszeres megváltozásától.
A nyag és módszer

a) Alanyok Alanyaink három felnőtt makákó volt (két Macaca mulatta, C és Ch, valamint egy
Macaca nemestrina, K). A majmokat a„korlátozott folyadék-hozzáférés” módszerével
készítettük fel a kísérletekre. '•
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b) Műtétek Az ínhártyára indukciós tekercset öltöttünk a szemmozgás követésére, a
koponyához acéltartót erősítettünk, hogy a fejet rögzíthessük. Ezután regiaztrálókamrát
építettünk az állatok fejére.
Műtéti eljárásaink megfeleltek a Nemzeti Egészségügyi Intézet (USA) előírásainak, és a
Szegedi Egyetem Etikai Bizottságának jóváhagyásával történtek.
c) Apparátus A regisztráció folyamán az állatok főemlősök számára készített székben
foglaltak helyet, úgy, hogy a fejük rögzítve vólt. Szemüktől 57 cm-re 17 inch átmérőjű
monitort helyeztünk el. A szemmozgásokat számítógép rögzítette. Ugyanez adta a jutalmat és
ellenőrizte az állatok válaszait. Másik számítógép mutatta az ingert, megint másik az
elektrofiziológiai adatokat rögzítette. Az egysejtválaszok gyűjtésére wolframelektródát
alkalmaztunk. Az elektróda helyzetét hidraulikus mikromanipulátorral változtattuk.
d) Ingerek Húsz színes ábrából álló gyűjteményt használtunk. Az ábrák fele egyszerű
mértani alakzat volt, melyeket színes, textúráit mintázat töltött ki. Ezek az ábrák egy grafikai
szoftver segítségével készültek. A gyűjtemény másik fele valódi tárgyak fényképszerű
ábrázolását tartalmazta. Az alapingereken a lentebb megfelelő helyeken leírt változtatásokat
hajtottunk végre.
e) Az ingerlés rendje és az elvárt viselkedés A regisztráció alatt a majmoknak fikszálniuk
kellett, illetve választásos feladatot kellett végrehajtaniuk. Utóbbi esetben választásukat
tekintetük jobbra illetve balra történő elmozdításával kellett jelezniük.
Az egyes sejtek válaszait megfelelő szoftveres illetve hardveres rendszerrel azonosítottuk,
majd rögzítettük. A sejtek válaszkészségét és szelektivitását utólag, a felvett adatokon végzett
kétutas ANOVA statisztika segítségével értékeltük. A különböző esetekben mutatott
szelektivitást egy

másik kétutas

ANOVA-val

hasonlítottuk össze.

A válaszok

összehasonlítására ezenfelül válasz- illetve szélektivitási indexeket alkalmaztunk. Bizonyos
ingerváltozatok esetében a sejtek'válaszának időbeli lefutását nagyfelbontású hisztogramon
vizsgáltuk, a görbe alatti területek összevetésével.

Válaszonként felbontásban az első válaszok megjelenési idejének mediánját használtuk a
válaszlatencia meghatározására.

i,

Statisztikák

Harmadik vizsgálatunkban adatainkon a fent említetteken kívül a következő statisztikákat
alkalmaztuk:
■
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, '• Klaszteranalízis (Ward módszer)

Ezt a módszert a válaszok hasonlóságuk (pl.

variancia, korreláció) illetve különbségeik alapján történő csoportosítására
használtuk.
2. Faktor analízissel kerestük azon változókat (faktorokat), melyek a válaszokon
belüli összefüggésmintázatot magyarázhatják.
3. Multidimenzionális scaling (MDS)-gcl kerestünk olyan értelmezhető jellegeket,
amelyek a vizsgált tárgyak (ingerek) hasonlóságát illetve különbségeit
magyarázhatják.
4. így aztán a képek fizikai sajátosságait is vizsgáltuk. S minthogy képeink nem
különböztek olyan alapvető tulajdonságaikban, mint a fényességük (luminancia)
illetve felszínük, kevésbé nyilvánvaló jellegek után kellett néznünk fizikai
jellegeik között. A következő jellemzőket vizsgáltuk: felszín (SA), körvonal
hossza (PL), a kör- és belső vonalak együttes hossza (AL), a körvonal hossza
aránya a területhez (PL/SA), valamint az összvonalhossz aránya a területhez
(AL/SA).
5. Vizsgáltuk az ingerek színességét is, kétféle módon jellemezve azt.
6. Az idegsejtek szelektivitásának jellemzésére alkalmaztuk Rolls és Treves (1990)
által bevezetett válasszőródási (sparseness) indexet.
Bevezetések az egyes tanulmányokhoz

Első tanulmány - A színek kivonásának hatása
A színek megkülönböztetése fontos, de nem elengedhetetlen kelléke tárgyfelismerő
képességünknek. (Gegenfurtner és Sharpé 1999). Az inferotemporális kéreg maga, mint a
ventrális látópálya utolsó unimodális „állomása” (Mishkin és Ungerleider 1982), olyan
területekkel áll kapcsolatban, melyekről igazolt, hogy színérzékeny sejtekkel rendelkeznek
(Saleem és mtsai 2000, Tamura és Tanaka 2001), kimenete pedig (pl a mandulamag
(amygdalea), rhinális kéreg stb) a döntésekhez megfelelő feldolgozottságot kíván, így akár

színinformációt is. (Cheng és mtsai 1997 Saleem és Tanaka 1996). Az IT kéreg lényegi
szerepe a tárgyfelismerésben (Gross CG 1994, Tanaka 2000) szintén arra utal, hogy fontos
része lehet a színfeldolgozó rendszerben.
Livingstone és Hubel (1987, 1988) igazolták, hogy a szín és az alak (ahogy a mozgás is) a
korai látóterületeken elkülönülten kerül feldolgozásra. Az viszont nyitott kérdés, hogy később
ezek az információk összekapcsolódnak, vagy továbbra is elkülönülten jelennek meg a
magasabb területeken. Hogy lássuk, léteznek-e külön csatornák ezen információk számára a
ventrális látópályán (Komatsu 1998) a színinformáció kivonásának hatását vizsgáltuk az IT
kéreg sejtválaszaira.
Néhány tanulmány már foglalkozott hasonló kérdésekkel. Többségük arra utalt, hogy az IT
kéreg sejtjei szerepet játszanak a színészlelésben (Fuster és Jervey 1982, Komatsu és mtsai.
•• •'
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1992, Komatsu 1993, Horel 1994, Heywood és mtsai. 1995, Buckley és mtsai. 1997, Takechi
és mtsai. 1997, Edwards és mtsai. 2000, Tamura & Tanaka 2001, Edwards és mtsai.. 2003,
összefoglalás: Komatsu 1998)
Másfelől azonban a szín nem mindig szükséges a tárgyfelismeréshez (Biederman és Ju
1988, Delorme és mtsai. 2000). Ez tükröződik is az IT sejtek válaszaiban, mint azt más
tanulmányok mutatták (Nakamura és mtsai 1994, Booth és Rolls 1998, Vogels 1999).
Vizsgálatunkban alakszelektív IT sejtek válaszát vizsgáltuk színes és szürkeámyalatos
ingerekre. A válaszokat és a szelektivitást összehasonlítva úgy találtuk, hogy azok rendkívül
hasonlóak a kétféle inger esetében.
Második tanulmány - A felszínmeghatározó jellegek kivonása
Mindennapi tapasztalat, hogy a tárgyfelismerés meglehetős független az ideghártyán
megjelenő kép változásaitól, így például az adott tárgy felszíni tulajdonságainak
módosulásaitól, akár részletgazdagságának csökkenésétől. Nem nehezebb felismernünk a
tárgyat amikor a valóságban, színes vagy fekete-fehér fényképen vagy akár lerajzolva látjuk.
Ezt a jelenséget széles körben használja ki a művészet, vagy akár az információs táblák
illusztrátorai (ld: piktogramok). Valóban, viselkedéses vizsgálatokban embereknél Biederman
és Ju (1988) úgy találták, hogy fényképen vagy vonalrajz formájában felvillantott, maszkolt
tárgyakra adott válaszok késésében nem mutatkozott különbség. Más vizsgálatok sem
mutatták a színes képek előnyét a színtelenekkel (Ostergaard és Davidoff, 1985) vagy
rajzoltakkal szemben (Davidoff and Ostergaard, 1988) osztályozási feladatokban. Mindezek
arra utalnak, hogy a felszíni jellegek, mint a szín, textúra vagy árnyékolás, csak másodlagos
szerepet játszanak a tárgyfelismerésben, amennyiben a kontúr-információ már adott. Hasonló

állásponton vannak a tárgyfelismerés élekre alapozott modelljeinek kidolgozói. (Biederman,

1987; Grossberg és Mingolla, 1985; Ullman, 1989).
Húsz alapábránkon négy alapvető változtatást hajtottunk végre. A textúrát és
árnyékolást eltüntetve a háttérnél sötétebb (DLD), illetve következő lépésben világosabb
(BLD) egyenletes felületet hoztunk létre az ábra területén. Ezekben az esetekben a belső
kontúrok megmaradtak akárcsak a háttér és az ábra kontasztja, a két esetben ellentétes
előjellel. Következő lépésben az ábrát a háttér szürkéjével töltöttük ki, a kontrasztot
eltüntetve. így csak a belső és külső kontúrok maradtak az ábrákban: vonalrajzos stimulus
(LD). Negyedik ingerváltozatunk a sziluett (SLL) volt. Ezt úgy kaptuk, hogy minden kontúrt
kivonva az ábra területét a DLD változatnál használt egyenletes szürke színnel toltottuk ki.
így a DLD és a SIL ingerek csak a külső és belső kontúrvonalak meglétében illetve hiányában
különböznek.
Harmadik tanulmány - A tüzelési rátán túl
Korábbi vizsgálatok azt mutatták,' hogy az IT sejtjei szelektíven válaszolnak összetett
vizuális ingerekre (Gross és mtsai., 1972,'D ésim one és mtsai., 1984, Richmond és mt

1987,

Eskandar és mtsai., 1992). A z is világossá vált, hogy van egyféle „összetettség,

gradiens” az IT kéregben, hátsó területeiről előre haladva, azaz az előbbre levő területek
inkább az bonyolultabb ábrákra válaszolnak. (Tanaka és mtsai., 1991, Tanaka 1996).

Tanaka (1991) szerint a sejtek oszlopokba (modulokba) szerveződnek, s ezek a

modulok maguk

bonyolultabb tulajdonságokat reprezentálnak. Csoportja elképzelését úgy

igazolta, hogy ingerként használt képeiket a legegyszerűbb részeikre egyszerűsítették
fokozatosan. Ezek lettek az úgynevezett ‘‘kritikus jellegek , melyek még képesek
izgalomba hozni a szomszédos sejteket. Azt tételezték, hogy a látott tárgyakat nem egy-egy
sejt aktivitása képezi le. hanem az IT moduljainak sajátos aktivitásmintázata. A részletes
leképzéshez a modulokon belül helyet foglaló sejtek aktivitásának kicsiny változásai kellenek.
Ez a kombinatorikus elrendezés tenné lehetővé, hogy korlátozott számú modullal tárgyak
végtelen változatosságát lehessen leképezni.
Másfelől Sigala és Logothetis (2002) szerint a kategorizáláshoz szükséges vizuális jellemzők
kódolása egy-egy idegsejt szintjén történik a főemlősök IT kérgében. Ők úgy
meghatározó jellegeket a sejtek tüzelési rátája kódolja, ezért is ennyire erős a szelektivitás
Nyitott kérdés még, miképpen kódolja az IT az egymáshoz hasonló ingereket.
Vizsgálatunkban a fentebb részletezett kísérleteinkből származó adatokat elemeztük tovább.
A kísérletek során a majmok 20 nem-parametrikus ábrát láttak, miközben a képernyő

közepére kellett fixálniuk. A képek hasonló méretűek, és fényességük (luminanciájuk) is
hasonló, különböznek azonban bonyolultságukban: képeink fele geometrikus ábra (GI), másik
fele valódi tárgyak képe (Rí). A feladat során a majmok IT kérgéből egysejtaktivitást
vezettünk el. A sejtválaszokat klaszteranalízissel, faktoranalízissel, multidimensional scalinggel vizsgáltuk, a képeket pedig fizikai tulajdonságaik tekintetében elemeztük. Eredményeink
arra utalnak, hogy az IT különböző módon kódolja az egyszerű és az összetett alakzatokat, és
az ingerek hasonlósága a rájuk adott sejtválaszok klasztereződésében nyilvánul meg.

Eredmények és megbeszélés
Első tanulmány - A színek kivonásának hatása
Eredményeink arra utalnak, hogy a szín nem elengedhetetlen az IT kéreg sejtjei többsége
számára a tárgyról szóló információ feldolgozásához. Nem csupán a válaszok amplitúdója
maradt hasonló a színek kivonása után, de a sejtek nagy része megőrizte szelektivitását is. A
populációszintű válaszgörbe tökéletesen átfed a kétféle stimulus esetében.
Az átlag tüzelési ráta és a csúcsamplitudó sem különbözött a COL és BW
stimulusváltozatokra adott válaszokban, egyik állatnál sem. A két állat között azonban
találtunk különbséget. Bár a csúcsamplitudók nem különböztek, annak az állatnak az
esetében, amely nem csak fikszált, hanem válaszolnia kellett a megjelenő ingerre, a sejtek
válaszai időben elnyújtottabbnak tűntek. Lehet, hogy a különbség oka a feladat
különbözőségében keresendő, hiszen a válaszoló állatnak aktívan fenn kellett tartania
figyelmét, míg amelyik csak fikszált, pusztán passzív néző volt. Az irodalomban találunk
hasonló, figyelemhez köthető különbségeket (Super és mtsai 2001). Ennejt ellenére, mivel az
állátok ugyanazt az ingerkészletet látták, érvelésünket a COL és BW ingerek IT számára való
hasonlóságáról érvényesnek hisszük.
Eredményeink persze nem jelentik azt, hogy az IT-nek ne volna szerepe a színfeldolgozásban.
Lehetséges, hogy a színérzékény sejtek a kéregben csoporto/ka/t alkotnak. Erre utalhat
Komatsu és mtsai (1992) tanulmánya, akik kísérleteikben kifejezettem színérzékeny
kéregrészeket kerestek, majd ezekre a helyekre krónikusan beültetett elektródavezetőt
használtak a regisztráláshoz. A színérzékeny sejtek csoportba szerveződése nem is volna
egyedülálló a kéregben: az elsődleges látókéreg „blob“-jai (Livingstone és Hubel 1988) épp
ilyen, csoportba tömörült színérzékény sejtek.

Az ingerek felszínmeghatározó jellegeinek rendszeres csökkentésével dolgozó vizsgálatunk
eredményei a következőkben foglalhatóak össze: 1) az alakszelektív IT idegsejtek szelektívek
maradnak akkor is, ha az ingerből kivonjuk a textúra valamint az árnyékolás hordozta
információt. A neuronok válaszkészségét ugyanakkor valamelyest csökkentette ezeknek a
felszínijieghatározóknak a kivonása. 2) Az IT sejtjei nagyon hasonlóan válaszolnak ellentétes
, kóhíasztú alakokra. Szelektivitásuk is megőrződik a kontraszt megfordításakor. 3) A belső
i;kpfltürok törlésének csekély hatása van az IT sejtek válaszkészségére és szelektivitására; 4) a
vonalrajzos ábrák leképzése jellegzetesen különbözik az IT idegsejtek válaszát tekintve.
Textúra és árnyékolás
A textúra és árnyékolás kivonása csekély mértékben érintette a terület sejtjeinek
alakérzékenységét,

ami arra utal, hogy fentieknek kicsi a jelentősége az IT kéreg

ingerszelektivitásában. A sejtválaszok intenzitásának némi csökkenése azonban azt is mutatja,
hogy a textúra és az árnyékolás érinti az alakérzékelést.
Sziluett
Populációszinten a tüzelési ráta hasonló mértékben csökkent a színes képekre adott válaszhoz
képest a sziluett (SIL) ingereknél, mint a belső kontúrokat is tartalmazó DLD ingerek
esetében.

Eszerint a belső kontúrolt megléte nem elengedhetetlen a sejtek szelektív

válaszához. Hasonló hatást mutat Vogels (1999) tanulmánya.
Kontraszt
Összehasonlítva a háttérnél sötétebb (DLD) illetve világosabb (BLD) ingereinkére adott
válaszokat, úgy találjuk, hogy sem a válaszkészségben, sem a szelektivitásban nincs
különbség. Az IT neuronok válaszai tehát nem tükrözik, hogy az inger pozitív vagy negatív
kontrasztú, vagyis az IT feltehetőleg szerepet játszik a tárgyak kontrasztfüggetlen
felismerésében.
Vonalrajz
A háttér és ábra közötti kontraszt eltüntetése szignifikánsan alacsonyabb válaszokat
eredményezett, és a sejtek szelektivitása is megváltozott.
Ugyanakkor, ha a sejteket eleve a vonalrajzos ábrákkal kerestük, akkor a legerősebb válasz
hasonló erejű volt, mint az előbbi, esetben a színes ábrákra adott legerősebb válasz. Ez arra
utal, hogy amikor színes ábrák segítségével kerestünk sejteket (amelyek egyébként az IT
kéregben ideális keresőingerek), akkor olyan sejteket találtunk, melyek a vonalrajzos ábrákra
kevéssé válaszolnak, és kevésbé szelektívek. Eredményünk azonban azt is mutatja, hogy az IT

kéregben feltehetőleg sejtek több szubpopulációja található. Más szubpopuláció lehet felelős a
felszínnel definiált (színes, sziluett etc), megint más az éllel definiált (vonalrajzos) ábrák
leképzéséért.
Harmadik tanulmány - A tüzelési rátán túl
217 IT kérgi sejt 20 különböző ábrára adott válaszainak hasonlóságát illetve különbségét
vizsgáltuk faktoranalízissel, klaszteranalízissel és multidimensional scaleing-gel. A használt
módszerek közös eredménye, hogy a képekre adott sejtválaszok vizsgálata alapján a
geometriai ábrák megkülönböztethetőek a valós tárgyak fényképeitől.
Eredményeink alapján az inger bonyolultságáról az IT kéregben nem az átlagos tüzelési ráta
amplitúdója tartalmazza az információt, azaz az inger komplexitása nem a „hagyományos”
módon (tüzelési ráta) kódolódik.
Kísérletet tettünk rá, hogy azonosítsuk azokat a tényezőket, amelyek az ingereinkre adott
válaszokat az adott klaszterekbe rendezhetik. Képeink különböztek mind körvonaluk, mind
belső vonalaik hosszában.
Két csoportunk különbözött színességükben (colorfulness index); úgy tűnik, a színesség
szintén csoportalkotó tényező.
Mindkét állatnál találtunk olyan ingerpárokat, amelyek következetesen egymás mellé kerültek
a dendogramban. Csábító volna azt gondolni, hogy ez a csoportosítás már valamiféle
kategorizációs mechanizmus eredménye, így a képek szemantikai közelségük miatt kerültek
volna egymás mellé. Sajnos ez valószínűtlennek tűnik, a majmok által végzett feladat sem
kívánt meg kategorizálást (egyszerű fikszáciős feladatot végeztek). A helyzet ezzel szemben
inkább az, hogy a hasonló kategóriába tartozó ingerek hasonló fizikai tulajdonságokkal is
rendelkeznek (színesség, belső mintázat, építőelemek stb.)

M-

Eredményeink különböző kódolási mechanizmusok létére utalnak az IT kéregben az egyszerű
és bonyolult ingerek számára az egyes sejtek szintjén. A sejtek akkor is megbízhatóan
nyújtanak információt az inger bonyolultságáról, ha azok egyébként egyszerű fizikai
jellemzőikben nem különböznek (fényesség, méret stb.) Minthogy a két majomból származó
adatok nagy hasonlóságot mutatnak, feltehetőleg általánosak a szabályok, melyek a
különböző bonyolultságú ingerekre adott válaszokat határozzák meg az IT kéregben.

Munkánkban megmutattuk, hogy a sejtválaszoknak az IT kéregben tapasztalt, az adott inger
változásaitól való viszonylagos függetlensége (invariancia) kiterjed az általunk vizsgált,
felszíni jellegeiben redukált ingerek nagy részére. Ez az eredmény összhangban van a kérgi
működések dinamikus felfogásával, melyben a „korai” látókérgi területek biztosítják a
leképzés nagyfelbontású pufferét, a „magasabbrendű” kérgi területek (mint az IT, vagy része
a TE) a kategorizáláshoz szükséges, az egyedi jellegektől, esetleges bemutatási
körülményektől valamelyest független leképzést végzik. Kérdéses marad, hogy ezek az
invarianciák előrehuzalozottak vagy tanultak.
Egy érdekes kivételt találtunk, mégpedig a vonalrajzos ábrázolás esetét. Eredményeink
alapján ezeket (az él-alapú) leképzéseket külön szubpopuláció kezeli az IT kéregben. Ez pedig
azt, jelentheti, hogy a látórendszerben külön alrendszer foglalkozna a tárgyak felszín
meghatározta illetve él-meghatározta leképzéseivel, és ez a különbség az IT kéregben is jelen
van. Hasonló lehet helyzet a színfeldolgozással: megmutattuk, hogy az IT sejtek legalábbis
jelentős populációja számára a szín már nem ad további információt ahhoz, amit a sejt az alak
révén már amúgy is kódol. Ez az eredmény megkérdőjelezi az IT kérek mint „szín-központ”
szerepét a makákó agyban.
További vizsgálatainkban világossá vált, hogy az IT-kéreg sejtjeinek populációszintű válasza
valóban több információt tartalmaz az ingerről, mint ami az egyes tüzelési mintázatok
vizsgálatából derülhet ki. Az általunk talált információ a terület neuronjai válaszai
varianciájának különbségében volt megtalálható, és az inger bonyolultságát kódolta. így,
jóllehet az egyedi válaszok nem tartalmazzák az inger nagyfelbontású leképzését (erre nincs is
szükség: ez a leképzés a „korai” látóterületek feladata), a populációszintű válasz több adatot
tartalmaz, mint az egyszerű frekvencia-kód.
Merre tovább?
Tervezett vizsgálatainkban ingereink további redukciójával fogjuk vizsgálni az IT kéreg
sejtjeinek választulajdonságait. Érdekes kérdés, miképp reagálnak a sejtek, ha gyakorlatilag
mindent eltüntetve az ingerből, illuzórikus kontúrokkal határozzuk meg azokat. További
vizsgálatunk tárgyát fogja képezni a színkivonásos tanulmányban észlelt jelenség, tudniillik
az IT sejtek válaszainak feladatfüggősége.
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