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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

BCVA – best corrected visual acuity – legjobb korrigált látóélesség 

CGL - corpus geniculatum laterale  

CIP - caudális intraparietális terület 

CR  - kontraszt amplitudó válaszgörbe 

DRDC - dinamikus véletlen pont korrelogram 

DRDC-VEP - dinamikus véletlen pont korrelogram vizuális kiváltott poteniál  

DRDS - dinamikus véletlen pont sztereogram 

FFT - Fast Fourier Transzformáció 

GGL - retinális ganglion sejt 

IOD - interokuláris késés 

LRID - Luminancia Redukció Indukálta Késés 

MC - magnocelluláris rendszer (dorzális) 

MST – medialis superotemporalis terület 

MT - mediotemporális terület 

NDF - neutrál denzitás szűrő 

PC - parvocelluláris rendszer (ventrális) 

PERG - mintázat kiváltotta elektroretinogram 

PVEP - mintázat kiváltotta vizuális kiváltott válasz 

TE - temporális kortex 
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BEVEZETÉS 

A dinamikus véletlen pont korrelogram (DRDC) egy ún. küklopszi stimulus. Fő  

jellemzője, hogy csak két szemmel, azaz binokulárisan tekintve és jó binokuláris 

funkcióval rendelkező egyének számára percípiálható, csak ilyen egyéneknél vált ki 

detektálható elektromos választ az agyban (DRDC-VEP). A „küklopszi” terminológiát 

Julesz Béla vezette be. Ő alkotta meg e stimulusokat is. A küklopszi szem a két 

szem között, a fej középvonalában elhelyezkedő, térlátásra alkalmas virtuális 

szemnek tekinthető, mely már a két szemből jövő információkat összegzi. A 

küklopszi stimulusok tehát ezt a virtuális szemet ingerlik. Feltétele azonban, hogy a 

két szemből két egyformán éles, egymással kompatibilis képi információ érkezzen az 

agyba. Bizonyos esetekben ez sérülhet (pl. fénytörési hibák vagy kongenitális 

katarakta esetén), és később kancsalság és/vagy amblyopia-tompalátás alakulhat ki, 

melyek akár az egyik szem funkcionális vakságához is vezethetnek. 

Hosszútávon célunk lenne Julesz DRDC stimulusának alkalmazása a gyakorlati 

elektrofiziológiában a népbetegségnek számító amblyopia szűrésére. Figyelembe 

kell vennünk azonban, hogy a csecsemők nem kis felnőttek, kiváltott válaszaik 

szempontjából sem. Tudjuk pl., hogy a myelinizáció az élet első két-három évében 

még zajlik, és természetesen érinti a látópályákat is. Ezeket a változásokat a „vizuális 

elektrofiziológiában” a latenciák csökkenésében, fázisok eltolódásában figyelhetjük 

meg (Brecelj 2003). A csecsemők kontrasztérzékenysége kisebb, és a 

felbontóképességük is csak mintegy a 6. hónapra éri el a felnőttekét, melyet többek 

között sakktábla-mintaváltás stimulussal igazoltak (Norcia et al 1990). Térlátásuk egy 

adott időben - átlagosan 3-6 hónapos korban - alakul ki, és fejlődése során a 

diszparitás-érzékenység fokozódik, azaz a sztereo-látásélesség javul, a felnőtt 

szintet 6-7 hónapos korra éri el (Birch and Petrig 1996).  

Ahhoz, hogy gyermekeket vizsgálhassunk, fejlődésüket nyomonkövethessük, a 

stimulus paraméterek beállításait alaposan meg kell fontolnunk. A legnagyobb 

problémát a gyermekek kisebb kontrasztérzékenységében láttuk, mely alapján 

célunk a módszer kontrasztérzékenységének meghatározása volt, azaz a kontraszt 

csökkentésének hatását megvizsgálni az agyi DRDC-VEP jelekre. Másik fontos 

kérdés az volt számunkra, hogy a módszerhez használt vörös-zöld szűrök által 

okozott luminancia csökkenés befolyásolja-e a DRDC válaszok kiválthatóságát. 
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A DRDC vizuális kiváltott poteniál (DRDC-VEP) módszert ugyan több mint 3 

évtizede dolgozta ki Julesz, a módszer alapvető paraméreinek hatása, beleértve a 

kontrasztot, luminanciát is, mindmáig nem tisztázott. Keveset tudunk továbbá e 

küklopszi stimulust feldolgozó idegi folyamatokról, kortikális struktúrákról. Kísérleteink 

tehát a binokuláris információ feldolgozási mechanizmusainak jobb megértéséhez is 

vezethetnek. 

 

 

 

 
Julesz Béla (1928-2003) 
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I. ELMÉLETI HÁTTÉR 

A sztereopszis alapfogalmai 

1903-ban Worth felállított egy, azóta széles körben elterjedt, a strabizmus és 

amblyopia jellemzésére klinikailag jól alkalmazható funkcionális modellt a binokuláris 

látás tekintetében. A binokuláris látás három hierarchikusan egymásra épülő szintjét 

fogalmazta meg: (1) szimultán percepció, (melyben mindkét szemből egy adott, 

azonos időpillanatban kell a két éles és kompatibilis képnek az agyba érkeznie) (2) 

binokuláris fúzió (a két kép egymásnak való megfeleltetése), és (3) sztereopszis 
(Worth 1903). Klinikai evidenciákkal rendelkezünk ezen funkciószintek szelektív 

elégtelenségére, melyek mérhetőek is pl. az ún. Worth féle 4-es teszttel. Annak 

ellenére, hogy a modell klinikai relevanciája megkérdőjelezhetetlen (Morale et al 

2002), az egyes szintek neurofiziológiai háttere nem tisztázott. A térlátással, e három 

szinttel kapcsolatos néhány alapvető fogalmat, ill. érintett struktúrákat és feltételezett 

mechanizmusokat tekintek át a következőkben. 

A geometrikus teória szerint - a látóteret vízszintes síkra egyszerűsítve - amikor a 

megfigyelő egy adott pontot fixál, akkor meghatározható, hogy a két szem optikai 

középpontján és a fixációs ponton áthaladó körön lévő tárgyak automatikusan a 

retina ún. identikus helyeire esnek, és egynek látszanak. A szem optikai középpontját 

a fej medián vonalában ábrázolt küklopsz szemnek képzeljük el (1.ábra). A kört 

Vieth Müller körnek hívjuk, amely tulajdonképpen nem pontosan kör, hanem 

ellipszis, a valóságban pedig egy végtelen keskeny görbült síkfelszín. E képzelt 

ellipszist empirikus horopternek nevezték el. Különböző fixált távolságokhoz 

természetesen más-más horopter tartozik.  

Identikus retinális pontoknak nevezzük azokat a pontokat, melyek fiziológiásan 

ugyanazzal a kortikális területtel vannak összeköttetésben. A horopteren lévő tárgyak 

pontjai egy pontnak látszanak, mert e pontok a retina ezen identikus pontjaira 

vetülnek. Azon tárgyak, amelyek az empirikus horoptertől távolabb vagy közelebb 

helyezkednek el, nem identikus retina pontokat, hanem ún. diszparát retinapontokat, 

a közelebb lévők bitemporális, a távolabb lévők binazális retina pontokat stimulálnak. 

Háromdimenziós tárgyaknak tehát lesznek olyan komponensei, amelyek e vonal elé 

vagy mögé esnek, ezért minden háromdimenziós tárgy nem identikus retinaterületet 

is stimulál. Az agynak van meg azon képessége, hogy összeolvassza, egyesítse a 

képeket, amelyek a nem identikus helyekre esnek. Azt is leírták továbbá, hogy az 
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egyik szem adott retinapontjához nemcsak egyetlen identikus retinapont, hanem egy 

ún. „korreszpondáló mező” tartozik a másik szem retináján, ahová a vetülő ingerpont 

a másik szem ingerpontjával fúzionál (Wright K.W. 2003). .Ahol ez a fúzió tehát még 

lehetséges, hívjuk Panum fúzionális területnek, ez a finom sztereopszis tere 

(Birch and Petrig 1996). Vastagságát a mélységi felbontóképesség adja: konstans 

fixációs távolság mellett annak a minimális és maximális tárgytávolságnak a 

különbsége, melyeknél a tárgyakat még éppen azonos távolságra levőnek látjuk a 

szemtől. Egy méter fixációs távolságnál ez kb. ±1,5 mm. Az ezen a területen belüli 

diszparát retina képmásokat központi idegrendszerünk fúzionálja és az itt lévő 

tárgyak egy binokuláris képben még sztereoszkópos látvánnyal társulnak. 

 

1. ábra Az empirikus horopter, Vieth-Müller kör, Panum fúzionális terület illusztrációja. „A” 
pont a horoptertől távolabb helyezkedik el, így binazális képet ad. „B” pont a horopter előtt 
helyezkedik el, így bitemporális képet ad. „A” és „B” pontokat kettősen látjuk, ha a középső 
zöld pontra nézünk.  
 

A Panum fúzionális terület kiszélesíti a központot, és megfelel a centrális retina, 

macula környékének, így kis receptív mező és nagy felbontás jellemzi. Ezzel 

szemben a perifériás retina nagyobb receptív mezőkkel, kisebb felbontással bír és a 

horoptertől való nagyobb eltéréseket is megenged (Wright K.W. 2003). A durva 
sztereopszis tere a finom sztereopszis régióján innen és túl van. A fúzionális 

területen kívülre eső tárgyak tehát olyan retina területekre vetülnek, amelyek már 
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annyira nem identikusak - annyira diszparátok-, hogy nem tudnak fúzionálni, így 

kettősképet eredményeznek, fiziológiás diplópiát okoznak. A mindennapi életben a 

diplópia azonban rendszerint észrevétlen marad, mert létezik egy binokuláris 

szupressziós mechanizmus, amely a diszparitás nagyságával fokozódó mértékben a 

kettősképeket elhalványítja, tudatosulásukat megakadályozza. Belőlük - a durva 

sztereopszis folyamataként - a távolabb ill. közelebb levőség érzete jön létre 

tudatunkban. Láthatóvá tehetjük fiziológiás diplópiánkat, ha fixálunk egy tárgyat, pl. 

az ujjunkat 1 méter távolságban majd felváltva magunk elé helyezett másik ujjunkat 

10 cm távolságban. Ilyen esetben érzékelhetjük, hogy nem fixált ujjunkat kettősen 

látjuk. Az éppen fixált ujjunk jelenti a centrális fixációs pontot, az adja meg az 

empirikus horoptert és stimulálja a két macula identikus pontjait, míg a másik ujjunk 

stimulálja a túlságosan diszparát pontokat bitemporálisan, vagy binazálisan. A nem 

fixált ujj az empirikus horopteren két pontként jelenik meg, ezt a két pontot látjuk, 

homályosan, - hiszen a perifériás retinaterületekre vetül. Optikailag úgy tűnnek fel e 

pontok, hogy a sík előtt lévő pont (ujjunk) kereszteződés után két pontként látható a 

horopteren, így ha jobb szemünket csukjuk be, a bal oldali homályos pont tűnik el, a 

távolabb elhelyezkedő pont pedig keresztezetlenül 2 pontként látszik a 

horopterünkön, így a jobb szemünk behúnyásákor a kettőskép jobb oldali tagja tűnik 

el (Bálint 1986). 

 
Abszolút és relatív diszparitás: 

Az arcon a szemek horizontálisan szeparált elhelyezkedése eredményezi azt, 

hogy a környező világ tárgyait a két szem különböző nézőpontból látja. Bizonyos 

pontok a térben tehát a retina különböző területeit stimulálják, diszparát 

retinapontokat. A különbözőséget, melyben a két retinára eső kép, egymásnak nem 

megfelelő retinaterülteteket ingerel, nevezzük diszparitásnak. Nagy kihívás az agy 

vizuális rendszerének, hogy legyőzze ezt a diszparitást, az azonban ki is használja 

azt. Binokuláris látásunknak nagyon precíznek kell lennie: a központi 

idegrendszernek fel kell tudni ismerni a két szem közötti oly kis különbséget is, amely 

egyetlen fotoreceptor szélességénél is kisebb. Az ilyen finom különbségek 

megállapításához pontos összehasonlításra és párosításra van szükség az 

egymással korreszpondáló helyeken a két retinára érkezett képben. 

Egy pont („B”) abszolút diszparitásának nevezzük a két szembe való vetülése 

közötti különbséget, amely abból adódik, hogy egy másik pontra („A”) való fixálás 
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esetén - amely a foveára vetül mindkét szemben – ezen nem fixált „B” pontunk képe 

a retinán a két szemben a foveától eltérő távolságú helyekre vetül (2. ábra). Ha erre 

a „B” pontra szeretnénk tekinteni, akkor annak a foveára való élesítéséhez a két 

szemnek eltérő mértékben kellene rotálódnia. Ezen két rotálódás közötti szög 

különbsége tehát nem más, mint az eredeti nem fixált („B”) pont vetülete és az egyik 

ill. a másik szemben a fovea által megadott különbség. A fixált pont abszolút 

diszparitása értelemszerűen nulla.  

Két pont relatív diszparitása megadható az egyik (pl.: fixált pont, „A”, abszolút 

diszparitása=0) és másik (nem fixált) pont abszolút diszparitásának különbségével. 

Ebben az esetben „B” pont abszolút diszparitása pedig megegyezik „A” és „B” pont 

relatív diszparitásával. Akkor is kiszámítható azonban a relatív diszparitás, ha egy 

harmadik pontot, fixálunk - ezzel kiküszöbölhető a fovea, mint viszonyítási pont - úgy, 

hogy a pontpár („B” és „C”) bal ill. a pontpár jobb szembe vetülési szögeit kivonjuk 

egymásból. A horopter pontjainak abszolút diszparitása nulla - egymással 

megegyező, tehát relatív diszpritásuk is nulla. 
 

 
 
 
2. ábra Abszolút és relatív 
diszparitás fogalma. A nem fixált 
(„B”) pont vetülete és az egyik ill. 
a másik szemben a fovea által 
megadott szög különbsége az 
abszolút diszparitás (baloldal). 
Relatív diszparitást 
megkaphatjuk, ha a pontpár  (B 
és C) bal ill. a pontpár jobb 
szembe vetülési szögeit kivonjuk 
egymásból (jobb oldal). 

 

B

C

B
A 

BFF F

Relatív diszparitás:
(két pont között)

δ−γ

A 

δ γ

A

B

A

A 
B A 

BFF F

Abszolút diszparitás:
(a foveához képest)

α−β

α β
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Neuronális háttér 

Az emlős látórendszer hierarchikusan egymásra épülő idegi struktúráiban egyetlen 

vizuális sejt binokuláris inputot, mely a térlátáshoz nélközhetetlen, csak a primer 

látókéreg ún. input sejtrétegében vagy annál magasabb rendű struktúrákban kaphat. 

A primer látókéreg további sejtrétegeiben, továbbá a prestriátális, parastriátális és 

inferotemporális kéregben a sejtek binokularitása általánosan érvényes sajátság, bár 

a két szem monokuláris válaszának nagysága rendszerint eltérő. Azt a szemet, mely 

felől a vizsgált kérgi sejt jobban válaszol, domináns szemnek tekintjük. A neuronok 

szemdominanciája különböző mértékű, kezdve a teljes dominanciától - monokuláris 

neuronok - a binokuláris ekvilibriumig. A primer látókéregben fél mm távolságra 

vannak egymástól az okuláris dominanciaoszlopokat kirajzoló jobb, ill. bal szemhez 

tartozó monokuláris neuronok (3.ábra), s közöttük találhatók a sztereoszkópos 

látásban fontos binokuláris neuronok (Bálint 1986). A kortikális látómező V1 V2 

binokuláris sejtjei mind a vertikális, mind a horizontális diszparitásokra érzékenyek. 

Azt feltételezik, hogy ezek a sejtek vesznek részt egy olyan neurális 

mechanizmusban, amely a mélységérzékeléshez és korrekt szemmozgáshoz 

szükséges információk továbbításáról gondoskodik (Chino et al 1997).  

 

 

3. ábra Okuláris dominancia oszlopok emberi bal cortex V1- áreájában, miután bal szemét idős 
korában elvesztette. A dominanciaoszlopokat 5 órával a halál után citokrom oxidáz eljárással 
tették láthatóvá. A sötét régiók a jobb szemhez tartozó területeket, a nyíl a vakfoltnak megfelelő 
kortikális területet jelzi. Baloldalon a fovealis, jobb oldalon a periféria felől érkező információk 
kerülnek feldolgozásra. A kép forrása: (Adams et al 2007)  
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Az okuláris dominanciaoszlopok kialakulása 

A binokuláris fejlődés kérgi neuronális alapjait macskákon és majmokon (LeVay et 

al 1978) tanulmányozták. Kezdetben a két szemből jövő afferensek a terminális 

ágakkal egymáshoz keverednek a striátális kéreg negyedik rétegében (majomban 

4C), s a kéreg sokkal nagyobb területét szövik át, mint az érett állatban. Az egy-egy 

szemből érkező talamostriátális axonok topografikusan oszlanak el, kirajzolva 

egymásnak megfelelően a retina térképét.  

 

4. ábra A tranzíció modellje primitív (baloldal) és érett (jobb oldal) binokularitás esetén. 
Baloldal: mindkét szemből érkező genikulostriátális afferensek szinaptizálnak a IV. réteg 
ugyanazon sejtén, ezért elvész azon információ, hogy mely szemből érkezik az input. Jobb 
oldal: genikulostriátális afferensek különválasztódnak aszerint, hogy melyik szemből érkeznek, 
következésképpen a IV. réteg fogadó sejtjei küldhetik axonjaikat a külső réteg sejtjeinek és 
szinaptizálhatnak diszparitásérzékeny, ill. binokuláris sejtekkel. 
 

Primitív binokularitás esetén a tranzíció (ld. 4.ábra) következtében az információ 

lateralizációja elveszik a további feldolgozás számára, hacsak nincs egy külön 

feldolgozó folyamat a diszparitások továbbvitelére a belépési zóna előtt, amelyre 

azonban nincs kísérletes adat. 

Az érés során, a későbbi dominancia oszlopoknak megfelelően az egyik szemhez 

tartozó genikulokortikális afferensek elágazódásai csíkszerűen visszafejlődnek, 

helyet adva a másik szemhez tartozó genikulokortikális afferensek számára. Ez a 

visszafejlődés majomban 6 hetes korban befejeződik, de az elkülönítési folyamat 

nem áll le. Ezután axonelágazódások nőnek ki a már kialakult dominancia 

oszlopokon belül, s ezen új elágazódások további funkcionális érési folyamatokhoz 

járulnak hozzá (Bálint 1986).  

Az axonok elkülönülése már prenatális korban megkezdődik, de posztnatálisan 

halad tovább az okuláris dominania-oszlopok kialakulását eredményezve. Macskák 

viselkedésében a mérhető sztereopszis ugyanabban a korban jelentkezik először, 
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mint amikor az anatómiai okuláris dominancia oszlopok kialakulnak. Az elkülönülés 

legvalószínűbben egy aktív, a közönséges posztszinaptikus célpontokért folyó 

versengési folyamat során alakul ki. 

Emberben tudjuk, hogy már az első néhány posztnatális hónapban elkezdődik a 

kolumna-elkülönülés. Ez a szegregáció szükséges, de nem elégséges a sztereopszis 

kialakulásához. Nagyfokú szinaptikus proliferáció figyelhető meg csecsemőknél a 2-

8. hónap között, amely az idő előrehaladtával csökken és 10 éves korra éri el a 

felnőtt szintet. Azt is kimutatták hogy a striátális kéregben ez a szinaptikus 

proliferáció szükséges a diszparitás detektálásához, a gátló tényezők fejlődéséhez - 

ezáltal a vizuális funkciók éréséhez. (Hickey 1987) A gyors anatómiai fejlődés 

szakasza sérülékeny periódus, nagyban befolyásolják környezeti események, így 

előfordulhat, hogy az egyik szem okuláris dominancia oszlopai kiszélesednek és 

átveszik a másik szem ezen oszlopainak helyét.  

Távolságneuronok 

A háromdimenziós térben lévő tárgyak egymástól való távolságának a horizontális 

diszparitásokból való meghatározásához szükséges tudni a fixációs távolságot. A 

Brodman 17. és 18. area fixációs távolságra hangolt sejtjei fontos szerepet töltenek 

be a binokuláris látótérfúzió és kettőskép szupresszió mechanizmusában. Ezeket az 

idegsejteket távolságneuronoknak hívjuk. A finom sztereopszis távolságneuronjainak 

fele pontosan a fixációs távolságban lévő vizuális ingerre reagál - „jó a fixálás” 

neuronok -, a többi pedig a fixációs távolságban és ennél éppen csak egy kicsit 

rövidebb - „közelsejtek” - vagy a fixációs távolságban és ennél kicsit távolabb - 

„távolsejtek” - lévő tárgyak esetén működik. Optimális tárgytávolság esetén egyes 

sejteknél facilitáció, másoknál gátlás jön létre, ha az ingert mindkét szemmel látja a 

majom. Ehhez igen pontosan kell az inger lokalizációjának követnie a horoptert, ettől 

csak kevesebb, mint 0.5-1 fok látószögű eltérés - diszparitás - lehetséges. A „közel” 

és „távolsejtek” tehát a finom sztereopszis régiója határainak, azaz a horopter 

vastagságának kijelölésére alkalmasak. A távolságneuronok további csoportját a 

valódi „diszparátsejtek” alkotják. Működésük abban tér csak el a fenti sejtek 

működésétől, hogy jóval tágabb tárgytávolság-határok között - tehát a durva 

sztereopszis régiójában - reagálnak vizuális ingerekre. Ezek a „távolabbsejtek” és 

„közelebbsejtek”. Működésük a kettőskép-szupressziós mechanizmus 

aktivációjával függhet össze (Bálint 1986).  
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5. ábra A binokuláris vetülés geometriája (baloldalon, fent) és a binokuláris diszparitás 
definíciója (baloldalon, alul). A fixációs pont képe a két retinán a megfelelő pontra érkezik és 
definíciószerűen nulla a diszparitása. Minden nulla abszolút diszparitású pont a fixációs 
ponton és a két szem, a két lencserendszer középpontján átmenő körre esik, ahogy az 1. ábrán 
is láthattuk. Minden más pont nem az egymásnak megfelelő helyekre vetül a két retinán és nem 
nulla a diszparitása. A diszparitás nagyságát általában látószög terminussal fejezzük ki. Jobb 
oldalon a vizuális kéreg egy binokuláris sejtjének diszparitásra hangolási görbéjének 
sematikus rajza látható. Három retinális stimulus-konfigurációt mutat. Ezek a térben egy olyan 
pontnak felelnek meg, amely a fixációs ponttól közelebb, ott és attól távolabb helyezkedik el. 

Vannak tehát neuronok, amelyek specifikusan reagálnak a binokuláris mélység 

percepcióra: preferált binokuláris diszparitásnak megfelelően erőteljesebben 

tüzelnek, azaz ún. diszparitás-hangolást mutatnak (5.ábra). Számos egysejt-

elvezetéses kísérlet makákó majmokon alátámasztotta, hogy diszparitás érzékeny 

sejtek találhatóak a V1 (striatális kortex)-ben, V2, V4 (ventrális extrastriatalis) és a 

dorzális extrastriatális területeken, mint V5, vagy MT. Érdekes, hogy V2 sokkal 

kiterjedtebb diszparitás-sávra hangolt, mint V1 sejtei. A négy vizsgált kortikális régió 

sejtjeinek nincs ugyanazt a vizuális excentricitás sávot lefedő receptív mezeje 

(Cumming and DeAngelis 2001; Tanabe et al 2004) Az is ismert, hogy bizonyos 

hisztológiai tulajdonsággal bíró, mint pl. egyes mitokondriális enzimek, vagy citokróm 

oxidázok- V1 és V2 kompartmentek útján haladhat a binokuláris mélység jele (Hubel 

and Livingstone 1987; Peterhans and von der Heydt 1993; Tyler 1990). A 

legegyszerűbb hipotézis szerint a V1-ben bekövetkező binokuláris interakciók miatt 

alakul ki ezen összes kérgi mező diszparitás-tartománya. 

Amióta tudjuk, hogy a primer vizuális kortex az első olyan állomás a látópályán 

belül, ahol egy azon neuron információt kap mind a bal, mind a jobb szemből, úgy 

véljük, a binokuláris diszparitás megfejtése itt kezdődik. Két fő mechanizmus létezik a 

binokuláris diszparitás dekódolására. A receptív mezők helyzetének különbsége a 
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két szemben és a receptív mező profilok közötti különbségek a két szemben: a 

„pozíció diszparitás” és „fázis diszparitás”. Feltérképezték a jobb és bal szem 

egyes sejtjeinek receptív mezejét, azt találták, hogy a nagy binokuláris diszparitások 

dekódoláshoz a „pozíció különbségek” maximuma túl kismértékű. A fáziskülönbségek 

ellenben a binokuláris diszparitás széles skáláját fedik le és orientációtól, ill. térbeli 

frekvenciától függenek, így arra következtethetünk, hogy nagy szerepet játszanak a 

dekódolásban. A „pozíció különbségek” alapján történhet a nagy térbeli frekvenciák 

dekódolása (Anzai et al 1997). 

Az antikorreláció feldolgozása (Parker 2007) 

A térlátás három egymásra épülő szintjeiben a fúzió szintje körül kell keresnünk a 

binokuláris korrelációt, melyben a retinális képek pontról-pontra összepárosítása 

során egymásnak tökéletesen egyező mintázatot talál az agy. A binokuláris 
antikorrelációban, mint a DRDC stimulusban is, ellentétes kontrasztjeleket vetítünk 

a két szembe: minden fényes pont az egyik szemben sötét pontnak felel meg a 

másik szemben és vica versa (6. ábra). Az általunk is alkalmazott RDC-k esetén, 

amelyekben az egész képernyőt kitölti ez a mátrix, egy sztereoszkópos ürességet 

láthatunk. Az antikorreláció perceptuális hatása drámai: mintha a képernyő kilyukadt 

volna. Ez a mintázat alkalmas arra, hogy a binokuláris vizuális utak különböző 

szintjeit (szimultán percepció, fúzió, sztereoszis) elkülönítse. Random pont 

sztereogramok (RDS) esetén az adott sztereoszkópos mélység eltűnik az 

antikorreláció alatt (Read and Eagle 2000) (Cogan et al 1995; Cumming et al 1998) 

(Cogan et al 1993), ez azt eredményezi, hogy az adott központi régió nem 

különíthető el a környezetétől.  

Megfigyelték, hogy sok binokuláris neuron szelektíven válaszol az antikorrelált 

stimulusra, fordított hangolási görbét mutatva binokuláris diszparitásokra (Cumming 

and Parker 1997; Takemura et al 2001). A korrelált stimulusok esetén maximális 

válaszokat létrehozó diszparitás antikorrelált stimulusok esetén a leggyengébb 

választ indukálja. Evidencia tehát, hogy ezen binokuláris neuronok által végrehajtott 

alapvető számítás a korreláció detekció egyik formája (Neri et al 1999). Azt is 

evidenciának tekinthetjük továbbá, hogy a korreláció-detekció egy fontos lépés az 

emberi látásban: a diszparitás detekció első állomása, amely inverz választ mutat az 

antikorreláció alatt. Ez pszichofizikai kísérletekkel alátámasztható (Neri et al 1999).  
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6. ábra Balról rendre Korrelált, Nem-korrelált és Antikorrelált képpár látható. Binokuláris 
antikorreláció: hogyan is működhet? Ha van mélységlátásunk, akkor a két szembe vetített két 
különböző képet meg tudjuk feleltetni egymásnak konvergáló vagy divergáló szemmozgásaink 
segítségével. Egy olyan detektorról van szó, amely két bemenettel rendelkezik, és leméri, hogy 
milyen pontosan felelnek meg a képek egymásnak. A korrelációs koefficiens (k.k.) 
számszerűen megadja az egyezés mértékét. Tökéletes egyezés esetén ez +1 - ekkor 
korrelációról beszélünk (bal ábrapár), általában valamilyen a síkból kiemelkedő vagy 
besüllyedő alakot láthatunk a képekben. Ha nincs egyezés, random két különböző ponthalmaz 
van: akkor a k.k. = 0 és ún. nem-korrelált képek vetülnek a két szembe (középső ábrapár). Ha a 
két bemenet egymás ellentettje, azaz minden világos pont fekete a másik képben, akkor k.k.=-1 
és anti-korrelációról beszélünk (jobb ábrapár). A véletlen pont korrelogramok antikorrelációja 
megelőzi a sztereoszkópos mélységpercepciót (Cogan et al 1995; Cogan et al 1993).  
 

Bizonyos kondíciókban a megfigyelők fordított mélységről számolnak be az 

antikorrelált alakok esetén, ilyenkor azonban az antikorrelált alaknak binokulárisan 

korrelált háttérben kell lennie (Cogan et al 1995; Cumming et al 1998). Így ez a 

stimulus más, mint a neurofiziológiai kísérletekben használt (Cumming and Parker 

1997). 

Bizonyos típusú szemmozgások mellett, ha a stimulus antikorrelált, a binokuláris 

diszparitásra szintén inverz választ kapunk. (Masson et al 1997; Takemura et al 

2001) (7. ábra, b) Szakkádos szemmozgás alatt pl., ha az új fixációs pont random 

pontmezővel van körülvéve, akkor egy rövid, akaratlan binokuláris 

szemösszehagolás-változás következik be, ugyanis a random pontmező binokuláris 

diszparitása is változik akkor, amikor a szemek az új fixációs pontra tekintenek. Ha a 

diszparitás a megfigyelő feje felé mozogva változik, akkor a korrigáló szemmozgás 

konvergenciát okoz. Ha attól távolodni látszóan változik, akkor divergenciát okoz. Ha 

antikorrelált stimulust alkalmazunk, akkor pedig ezzel ellenkező korrigáló vergencia 

mintázatot látunk. 

A binokuláris antikorrelációra tapasztalt inverz válaszok hátterében a V1 neuronok 

egy következő modellje állhat. A bal és jobb szemből ékező jelek lineáris 

szummációja után egy nemlineáris output keletkezik. A lineáris szummáció sok 

alegységből tevődik össze: az egyes alegységek receptív mezeje pedig úgy 

szerveződik, mint egy egyszerű sejté. Néhány szubunit térbeli receptív mezeje 

egészen szimmetrikus struktúráltságú, míg más alegységeké furcsán szimmetrikus. 
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Ezen alegységek kimenete van négyzetre emelve és összegezve, amelynek 

segítségével a diszparitás-érzékeny komplex sejtek aktivitása megjósolható. Bár ez a 

modell nem teljes, a V1 neuronok számos, a binokuláris antikorrelációt illető 

tulajdonságát jól magyarázza. Az inverz hangolási görbe pl. jól következik a bal és 

jobb szemből érkező információk lineáris szummációjából. A neuronális válaszok 

következő jellemzői viszont a modell kibővítését, módosítását igénylik:  

- a legtöbb neuronnál a binokuláris antikorrelációra adott inverz válasz kisebb, 

mint a korrelált stimulusra adott 

- nem mindig csak egyszerű inverzió figyelhető meg az antikorrelált és korrelált 

stimulusokra kapott válaszok között 

- a binokuláris korrelált mintázatokra néhány sejt válasza kifejezetten tüzelési 

frekvencia csökkenés, ha csak az egyik szem vizuális ingerlésével küszöb alatt 

ingereljük néhány binokuláris diszparitás értéknél. Ezeknek a gátlóan hangolt 

sejteknél gyakran akkor tapasztalunk erősebb tüzelést, ha ugyanazt a diszparitást 

binokuláris antikorrelációval prezentálunk. Ez a megfigyelés azt jelenti, hogy a 

binokuláris energiamodell nemlineáris kimenete nem magyarázza az antikorrelációra 

kapott választ. Ehhez a modellnek tartalmaznia kell egy középső nemlineáris lépcsőt, 

amely megelőzi a binokuláris kombinációt (Read and Cumming 2003; Read et al 

2002). 

A binokuláris korrelációra adott válaszok összegezhetőek úgy, hogy a korrelált ill. 

antikorrelált random pont sztereogram diszparitásának függvényében megfigyelhető 

tüzelési frekvenciaráták változásainak amplitúdóját összehasonlítjuk (7. ábra). V1 

neuronban például az antikorrelált válasz csökkenése azt jelenti, hogy ennek az 

aránynak az értéke: 0,52 (Cumming and Parker 1997). Természetesen ez pedig azt 

jelenti, hogy V1 neuron erősebben tüzel antikorrellált centrum környék organizációjú 

sztereogramokra.  
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7. ábra Binokuláris antikorrelációra adott válaszok Az ábrák antikorrelált RDS-re adott 
válaszokat mutatnak, inverz választ mutatva binokuláris diszparitásra. Vizuális kortikális 
neuronok majom V1 területéről. Közel szimmetrikus (a) és szimmetrikus válaszok (b). 
(Cumming and Parker 1997) (Masson et al 1997) Gyors korrigáló vergencia szemmozgások 
(Masson et al 1997) emberben (c) és majomban (d). Látható a hasonlóság az ember és majom 
szemmozgásait illetően. (Ábra forrása: (Parker 2007)) 
 

Azt gondolnánk, hogy erre az állandó diszparitásra a vizsgált személyek 

mélységpercepcióról számolnak be, de mivel a kísérletekben nem így van, 

feltételezhetjük, hogy pusztán V1 aktivációja nem elég a sztereo-

mélységpercepcióhoz, hanem inkább más kortikális területek felelősek a 

mélységpercepció direkt asszociációjához. Azoknál a régióknál pedig az antikorrelált 

sztereogramokra adott válasznak vagy nagyban a V1 válasz alá csökkeni, vagy 

teljesen el kellene tűnnie. Találhatunk adatokat erre vonatkozólag különböző 

extrastriatális kortikális területekről (1. táblázat). A binokuláris antikorrelációra adott 

válaszok V2-ben nagyon hasonlóak V1-éhez, bár nem lehetséges pontosan 
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meghatározni, hogy a különbözően reagáló neuronok hol vannak pontosan a vastag 

és vékony rétegek szerkezetében (Peterhans and von der Heydt 1993; Ts'o et al 

2001). A dorzális rendszerben V5, MT és a mediális superior temporális area (MST) 

antikorreláció válasza éppoly erős, mint V1-é (Takemura et al 2001). A ventrális V4 

area válaszában azonban mérsékelt csökkenés (0.39) mutatkozik antikorrelációra 

(Tanabe et al 2004), az inferior temporális (TE) kortexben az antikorreláció-válasz 

teljes megszűnését láthatjuk (Janssen et al 2003). 

 

Kortikális terület Antikorrelált válasz Relatív diszparitásra adott válasz 

Korai vizuális kéreg 

V1 Van  Nincs  

V2 Mint V1 Központ környék jellegű 

Ventrális területek 

V4 Gyengébb mint V1 Erősebb mint V2, központ-környék jellegű

TE Nincs Érzékeny a felszíni görbületekre 

Dorzális területek 

V5/MT Mint V1 Felületi dőlés és mélység elkülönítésre 

MST Mint V1 Felületi mélység elkülönülésre 

CIP ? Felületi dőlésre 
1. Táblázat A binokuláris mélységpercepcióban érintett területeit Parker összesítette (Parker 
2007) 
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A dorzális és a ventrális vizuális rendszer    

A két egymástól mind funkcionálisan, mind anatómiailag elkülönülő, a retinától 

egészen magasabb vizuális kortexig érő paralel vizuális rendszer (magnocelluláris 

MC és parvocelluláris PC rendszer) elképzelése megjelenését követően szinte 

azonnal jelentőssé, és széles körben elfogadottá vált (Livingstone and Hubel 1987; 

Maunsell 1987). Ezt a funkcionális kettősséget kutatók éveken át tanulmányozták, 

melynek segítségével sikerült határozottan megalapozni e modellt. Amikor kiderült 

azonban, hogy a kortikális és szubkortikális utak között vannak azonos struktúrák, 

újra kellett gondolni azt. Az MC és PC utak keveredése feltűnő a kortikális 

feldolgozás első állomásaiban, mind V1 és V2-ben, mind magasabb strukturális 

állomások esetén (Malpeli et al 1981). Ha ez a keveredés felsőbb szinteken is 

megvan, akkor a rendszereknek nem kellene különböző MC és PC eloszlást tükrözni. 

Az utak közötti fellelhető különbségek azonban azt sugallják, hogy kombinált jelet 

dolgoznak fel (Merigan and Maunsell 1993). A következő szakaszban és a 8. ábrán 

összefoglaltam az eddig a két rendszernek tulajdonított agyterületeket, funkciókat és 

jellemzőket, majd leírom a térlátás szintjeiben és a kontraszt-információ 

feldolgozásában betöltött feltételezett szerepüket.  

Magnocelluláris/Dorzális rendszer  Parvocelluláris/Ventrális rendszer 

medial temporal
area MT
medial superior
temporal area
MST
caudal
intraparietal
area CIP

V4
anterior
inferior
temporal
cortex területei 
TEs

8. ábra Illusztráció a ventrális és dorzális rendszerhez, piros szín jelzi a PC, kék a MC rendszer 
elemeit. (Derrington and Lennie 1984; E. Kaplan 1990; Kaplan and Shapley 1982; Silveira et al 
2004) 
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MC

• „HOL”  

• Az összes GGL sejt 10 %-át alkotják 

• Axonok vastagabbak  

• Vezetésük gyorsabb 

• Receptív mezője nagyobb, rosszabb 
térbeli felbontás 

• Aktivitása kisebb  fényintenzitásokat 

igényel 

• Alacsony kontraszttal rendelkező tárgyak 

észlelése esetén fontos 

• Kontrasztérzékenysége magas: küszöb: 

<2% 

• Nem szín érzékeny, akromatikus 

• Jól reagál, ha a vizuális ingert gyorsan 

felvillantjuk majd eltüntetjük 

• Mélységérzékelés  

• Mozgásérzékelés, jó időbeli felbontás, 
tranziens válaszok  

• 2CGL réteget foglal el 

• „MIT”  

• A retinális GGl sejtek 80 %-át alkotja  

• Axonjai vékonyabbak 

• Lassabb vezetés 

• Receptív mező kisebb, nagy térbeli 
felbontás 

• Aktivitása nagyobb fényintenzi-tásokat 

követel  

• Magas kontraszt viszonyok mellett 

dominál 

• Alacsony kontrasztérzékenység küszöb 

10% 

• Színérzékeny  

• Jobban reagálnak a kisméretű tárgyakra, 

részletekre 

• Gyenge választ ad egy időben változékony 

ingerre (állókép), alacsony időbeli 
felbontás, elnyújtott válaszok 

• CGL sejtek 4 rétegét foglalja el 

Térlátásban betöltött szerep 

Livingstone és Hubel (1987) klasszikus teóriája szerint, csak az MC rendszer 

érintett a sztereoszkópikus mélység feldolgozásában és a PC struktúrák szerepe 

elhanyagolható. Igaz, pszichofizikai kísérletek demonstrálták, hogy a PC rendszer 

mediálta jelek (pl. szín információ) segítenek komplex képek pontjainak binokuláris 

összepárosításában (den Ouden, van Ee, & de Haan, 2005). A szetereopszist 

néhányan tehát a magnocelluláris, azaz dorzális feldolgozó rendszerhez kötik, egy 

másik nézet szerint azonban a dorzális rendszer a durva, míg a ventrális a finom 

sztereopszissal foglalkozik. Neri és mtai úgy vélik, hogy a dorzális rendszer 

elsősorban az abszolút diszparitásra felel, a ventrális rendszer pedig mind az 

abszolút, mind a relatív diszparitásra egyenlően reagál (Neri et al 2004).  

Újabb kutatások alapján egy új hipotézis merül fel: a két rendszer alapvetően a 

sztereo-információk különböző típusait továbbítja. Mindkét rendszer tehát 

specializálódott meghatározott vizuális „feladatokra”, amely azt eredményezi, hogy 

különbözőképpen járul hozzá a binokuláris mélységinformáció feldolgozásához. 

A térlátás mechanizmusaiban a dorzális rendszer fontosságát hangsúlyozta egy 

fiziológiai vizsgálatsorozat azért is, mert ez az a rendszer, amelynek minden 

PC 
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kortikális területe tartalmaz diszparitás szenzitív neuronokat (Hubel and Wiesel 

1970). Eddig azonban csak néhány kísérletben vizsgálták a ventrális rendszert. 

Három újabb vizsgálat során találtak további diszparitásérzékeny neuronokat a 

V4(Watanabe et al 2002) és TE-ben is (Janssen et al 1999), illetve a V3-ban (Van 

Essen 1994), amelyről bár tudott, hogy a dorzális rendszer tagja, szoros 

kapcsolatban áll a ventrális rendszerrel.   

Fontos megemlíteni azonban, hogy a binokuláris diszparitás bár sok funkcióhoz 

segítségül szolgálhat: pl. mélységlátás, de a látás egyedülálló mivolta, a binokuláris 

szemmozgás kontroll bonyolultabb ennél, így egy egyszerű diszparitás szelektivitás 

nem mondhatja meg, hogy ezek közül melyik rendszernek melyikben lehet szerepe - 

ha van. Sokkal szofisztikáltabb neurofiziológiai tesztek kellenek a sztereopszis 

kortikális lokuszainak pontos azonosítását. 

Két kísérlet sikeresen demonstrálta, hogy szoros kapcsolat van a V5/MT area és a 

sztereopszis között. Egyrészt azt találták, hogy az ebben a régióban elhelyezkedő 

diszparitás szelektív neuronok elektromos mikrostimulációja befolyásolja az állatok 

mélységérzékelését (DeAngelis et al 1998). Másrészt pedig, ha félreértelmezhető 

stimulust szemlélnek, a percipíált 3D konfiguráció változásai korrelálnak a neuronális 

aktivitással (Dodd et al 2001).  

FMRI módszerrel kimutatták, hogy ha már elég nagy diszparitású, detektálható 

stimulust (2 sík) mutattak az alanyoknak, akkor szignifikáns fMRI moduláció volt V3A 

területén. A jel erősödött a növekvő diszparitással, még a küszöb felettiekre is. Ha 

azonban a diszparitás a két sík között nagyon nagy, nem vagyunk képesek detektálni 

a két síkot, közben pedig az fMRI jel is visszaesik az alapvonalra (Backus et al 

2001). Érdekes, hogy a V3A areát nem tekintik a dorzális rendszer részének, sőt 

páran a ventrális rendszerhez kötik (Van Essen 1994) 

A magnocelluláris rendszer, úgy tűnik, egy egyszerű mélységszámítást végez 

nagyrészt a bal és jobb szem képei közötti binokuláris korreláció direkt kiszámítására 

támaszkodva (Takemura et al 2001). Az alapvető számítás a korreláció-detekció - 

gondoljunk a fordított hangolási görbére - vagy valami hasonló (Krug et al 2004). A 

dorzális rendszerben a relatív diszparitások kerülnek feldolgozásra, de csak a térben 

kiemelkedő felszínek esetén manifesztálódnak. Meghatározva ezzel a felszín 

grádiensét és segítséget adva két felszín mélységi elkülönítésére (Roy and Wurtz 

1990; Upadhyay et al 2000) Ezek alapján a dorzális rendszer tehát segít nekünk a 

világhoz orientálódni és navigálni (Parker 2007). 
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A dorzális rendszer válaszai jobban magyarázatot adnak a szemmozgásokkal 

kapcsolatos rendszer válaszaira. Sőt, a MST neuronpopuláció válaszait összegyűjtve 

elég magyarázatot kapunk a gyors korrigáló vergencia szemmozgások amplitudó és 

diszparitás hangolására (Takemura et al 2001), Néhány MST sejt pedig úgy tűnik, 

hogy a vergencia (szemmozgás-irányítás) motoros komponenseivel is korreláló 

jeleket mutat (Akao et al 2005). Első ránézésre ez úgy tűnhet, hogy a szenzoros és 

motoros, percepció és akció egyszerű elkülönülésére reagál (Goodale and Milner 

1992). Ma már tudjuk azonban, hogy a dorzális útnak van szerepe a percepcióban is. 

A parvocelluláris rendszer ellenben szofisztikáltabb számításokat végez. Az 

antikorreláció feldolgozásánál leírt eredmények rámutatnak a ventrális rendszer 

fontos szerepére abban, hogy különböző perceptuális válaszokat kapunk korrelált és 

antikorrelált sztreogramokra. A ventrális rendszer is érzékeny továbbá a relatív 

diszparitásra, viszont a binokuláris összepárosítás problémája itt látszik teljesen 

megoldódni (Janssen et al 2003) és az itt lévő neuronok specifikusan érzékenyek 

egymás mellett elhelyezkedő különböző alakok közötti relatív diszparitásra (Uka et al 

2005).  

A dorzális és ventrális rendszer tehát különböző téri konfigurációjú stimulusokat 

igényel, sőt az inferotemporális kéreg neuronjai a 3D felszín alakjára és görbületére 

is érzékenyek (Janssen et al 2001) (Janssen et al 2000).  A sztereoszkópos 

mélységjeleket aztán persze integrálni kell más 3D jelekkel, mint pl. mozgás, textura, 

árnyékok, perspektíva (Liu et al 2004; Tanaka et al 2001) és az interokuláris 

információ feldolgozását segítheti pl. a színinformáció is (Kovacs and Julesz 1992). 
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Részvétel a kontraszt feldolgozásában 

A kontraszt információk feldolgozásáben feltehetően a két rendszer különböző 

formában veszt részt. Ezt thalamus egysejtelvezetéses kísérletekkel már az 1970-80-

as években kutatták, már Hubel és Wieselnek is voltak hasonló elképzelései. A retina 

és a CGL szintjén a primaták MC rendszerében a sejtek magas kontraszt erősítést 

mutatnak és gyorsan szaturálódnak relatív alacsony kontrasztok mellett (9.ábra). A 

PC rendszer ellenben alacsony kontraszt erősítést és lineáris kontrasztfüggést 

mutat.(E. Kaplan 1990) (Livingstone 1996) A PC rendszer alacsony 

kontrasztérzékenysége magyarázható azzal, hogy sejtjei kis receptív mezővel 

rendelkeznek. (Derrington and Lennie 1984) (Livingstone and Hubel 1987)  

 

 
9. ábra  A magno és parvocelluláris sejtek 
egysejtaktivitása a kontraszt függvényében: 
Livingstone által, sejtenként optimális térbeli 
frekvenciájú szinuszoid rácsozat stimulus 
esetén kapott magno- (fehér kör) és 
parvocelluláris (fekete kör) sejtek 
kontrasztérzékenysége. 
(Livingstone 1996) 
 

 

 

 

 

A kontrasztérzékenység fontosságát azért is hangsúlyozni érdemes, mert 

bizonyos  betegségekben, pl. amblyopia, glaukóma (Greenstein et al 1998), 

skizofrénia (Butler et al 2001), vagy retinitis pigmentosa (Alexander et al 2005) 

gyakran a betegség kezdetén először szenved kárt. 
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II. Vizsgálataink 

Célkitűzések 

1. A küklopszi stimulusokat feldolgozó kortikális struktúrákról viszonylag keveset 

tudunk. Egysejtelvezetésekből ismert, hogy a mélységérzékelés dekódolásához mind 

a V1-re, mind magasabb vizuális feldolgozásra szükség van. Diszparitásra hangolt 

és egyúttal antikorreláció-detektáló neuronokot találunk V1 (Poggio and Fischer 

1977; Poggio et al 1988; Prince et al 2002), V2 (Burkhalter and Van Essen 1986; 

Thomas et al 2002), V3 (Felleman and Van Essen 1987; Hubel and Livingstone 

1987; Hubel and Wiesel 1970), V4 (Watanabe et al 2002), MT(V5) (Maunsell and 

Van Essen 1983), dorsomediális MST (Roy et al 1992), laterális-ventrális MST 

(Eifuku and Wurtz 1999) és CIP(Taira et al 2000) területein is. Humán fMRI kísérletek 

megerősítették, hogy V1 egy fontos, valószínűleg az első állomása a 

mélységpercepció létrejöttének, de a legtöbb extrastriatális terület is aktivációt mutat 

küklopszi stimulusok esetén, sőt, úgy tűnik, V3-nak prominens szerepe van (Tyler 

2004) (Backus et al 2001) Ezek alapján arra számíthatnánk, hogy a küklopszi 

stimulusok, mint pl. DRDC, aktiválja mind V1-et, mind az extrastriátális területeket és 

legalább néhány VEP komponens kontraszt és luminancia érzékenységet mutat. 

2. A csecsemők DRDC vizsgálataiban általunk tapasztalt DRDC negativitások 

kapcsán felmerült bennünk, hogy a kapott eredmények nem annak következményei-

e, hogy alacsony kontrasztot vagy luminanciát eredményez az alkalmazott anaglif 

DRDC és a vörös-zöld szemüveg. Elképzelhető, hogy nem a térlátás képességének 

hiánya, hanem a stimulus alacsony kontraszt vagy luminancia beállítása okozza a 

tehát álnegatív eseteket, hiszen ismert, hogy a csecsemők kontrasztérzékenysége 

kisebb (Norcia et al 1990). Ez fontos lehet a módszer amblyopia szűrésére való 

kidolgozása szempontjából is. Gyermekeknél nemcsak az álnegatív estek kiszűrése, 

de a minél rövidebb időn belüli, minél nagyobb válasz kiváltása is célunk, hiszen 

koncentrálóképességük és motiváltságuk, toleranciájuk jóval kisebb a felnőttekénél.  

 

Ezen két gondolat alapján tehát a következő kérdéseket vetettük fel:  

1. hogyan befolyásolja a kontraszt, ill. luminancia a DRDC válaszokat, 

következtethetünk-e valamely rendszerhez – magno- vagy parvocellularis – való 

kötöttségére?  
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2. hogyan hat a DRDC-VEP kiválthatóságára és a módszer megbízhatóságára a 

stimulus luminanciája és kontrasztja? 

Módszer 

Vizsgálati személyek 

Kísérleteink során 20-35 éves, 13-16 fiatal felnőttet vizsgáltunk, akik egyrészről 

intézetünk munkatársai, másrészről medikusok voltak. A résztvevők teljes 

felvilágosítást követően beleegyező nyilatkozatot írtak alá. Minden személynél rutin 

látásélesség vizsgálatot végeztünk: BCVA=1.0 volt mindegyikük esetén mindkét 

szemen, ha szükséges volt, a kísérletek alatt szemüveges korrekciót alkalmaztunk. A 

sztereopszis meglétét egy általunk kifejlesztett ún. dinamikus random pont sztereo E 

pszichofizikai teszttel (ld függelék) állapítottuk meg. A rutin térlátásvizsgálat során 

minden alanyunk normal térlátásúnak bizonyult. 

A DRDC stimulusról 

Julesz Béla alkototta meg a dinamikus random pont korrelogramot (Julesz et al 

1980). Ez a stimulus a küklopszi stimulusokhoz tartozik, azaz csak mindkét szem 

együttes használatával, binokulárisan detektálható az egyén számára. Küklopszi 

stimulusokkal kiváltott agyi elekromos jeleket először a késő hetvenes években 

vizsgáltak (Lehmann and Julesz 1978). Ezekben a vizuális kiváltott potenciál (VEP) 

kísérletekben főként a DRDC-t alkalmazták stimulusként (Julesz et al 1980). A 

DRDC-VEP technika a legegyszerűbben és leggyakrabban használt módszer a 

funkcionális kortikális binokularitás vizsgálatára nonverbális személyek (Braddick et 

al 1980; Eizenman et al 1999; Petrig et al 1981) és állatok esetében (Miezin et al 

1981). Ellentétben a dinamikus random pont sztereogramokkal (DRDS), a DRDC 

nem érzékeny a fejmozgásra és nem indukál konvergenciát (Julesz et al 1980). 

Ezekre a küklopszi stimulusokra adott VEP válasz hiányzik, ha monokulárisan 

tekintjük meg a stimulust, vagy ha nincs funkcionális binokularitás. DRDC-VEP-et 

alkalmaztak csecsemőknél a kortikális fúzió és sztereopszis megjelenési idejének 

detektálására is (Birch and Petrig 1996; Braddick et al 1980; Petrig et al 1981) 
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10. ábra A DRDC stimulust demonstráció céljából egy 4x4 pixeles mátrix segítségével mutatom 
be. A „C”-vel jelölt korrelált állapotokban a képernyőn lévő random képpontok fele sárga 
(vörös és zöld foszfor együtt világít a monitoron), fele fekete.  Az antikorrelált („A”) képkockák 
50% vörös - 50% zöld képpontból állnak. A fenti képek a monitoron többtízezer képpontból 
állnak. A baloldali különböző frekvenciaértékek mellett sorban olvashatjuk, melyik állapotból 
hány db képkocka váltja egymást. Az ábra alsó részében a váltakozó képkockákkal szinkron 
egy reprezentatív átlag DRDC-VEP hullám látható.   
 

A DRDC-ben a vörös és zöld pontok random eloszlása tekintetében két állapot 

létezik, egy 100%-ban korrelált és egy 100%-ban antikorrelált. A korrelált állapotban 

a képernyőn lévő random képpontok fele sárga (vörös és zöld foszfor együtt világít a 

monitoron), a fele fekete, így egyik szem elé helyezett vörös, másik szem elé 

helyezett zöld szűrőn át is ugyanolyan képként vetül a két retinára. A megfigyelő 

ebben az esetben egy zajos felszínt érzékel a képernyő síkjában, egyféle hóvihart. 

Az antikorrelált képkockák 50% vörös - 50% zöld képpontokból állnak, és az egyik 

szem elé helyezett vörös, ill. a másik szem elé helyezett zöld szűrőn át az egyik 

szembe vetülő kép a másik szembe vetülő kép negatívja lesz. A megfigyelő ebben az 

esetben azt érzékeli, mintha kilyukadt volna a képernyő, azaz a szemlélő egy 

sztereoszkópos ürességet (ködöt) (“woolly” depth) észlel, ahol a binokuláris 

információt dekódoló rendszer számára nincs egyetlen megfogható inger sem. A két 

állapot közötti váltás csak jó funkcionális binokularitással rendelkező egyén számára 

észlelhető. A sztereoszkópos üresség és a hóvihar “snowstorm” közötti váltás 0.5 Hz 

alatt tisztán kivehető, 1.875-Hz stimulus fekvencia mellett az aktuális percepció 

egyféle pulzáció érzése. A korrelált és antikorrelált képek azonos luminanciájúak és 

kontrasztúak. A számítógép képernyőn a korrelált és antikorrelált állapot 266.66 ms-

ként (8 képernyő frissítési ciklus 30 Hz-en) az ellenkezőjére változott (10.ábra). Ez 
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3.75 reverzált jelent másodpercenként, vagy 1.875 Hz. A DRDC stimulus esetén a 

képpontok a szokásos 50 cm-es vizsgálati távolságból 15’ alatt látszottak. A korrelált 

és antikorrelált framek váltakozása szükségszerűen - a sakktábla-mintaváltáshoz 

hasonlóan - inger a vizuális rendszer számára, de nemcsak korrelált-antikorrelált, 

hanem random módon generált egymást követő két korrelált és két antikorrelált 

frame váltakozása is ugyanúgy inger a vizuális rendszer számára. A sakktábla 

mintaváltás ugyanis nem ad elkülöníthető jelet az olyan stimulustól, amelyben fehér 

és fekete négyzetek nem rácsminta szerint, hanem véletlenszerűen helyezkednek el, 

ezért a képkockák dinamikusan, a monitor frekvenciával szinkronban 15-60 Hz-el 

frissültek. Ily módon a korrelált és antikorrelált állapot közötti váltást maszkolja az 

általunk leggyakrabban alkalamazott 60Hz-el történő folyamatos képkockaváltás. 

Minden kísérletben a stimulus frekvencia  1.875 Hz (1/(2 * 16 * (1/60)) volt, egy pixel 

7.5 szögperc alatt látszott a 100 cm-es vizsgálati távolságból, melyet azért 

választottunk, mert ez hasonlítható össze legjobban az irodalomban leírtakkal (Birch 

and Petrig 1996; Julesz et al 1980). Az adatrögzítés minden kísérlet minden 

futamában 70s-ig tartott, miközben a résztvevőket arra kértük, hogy fixálják a monitor 

közepét, ne mozogjanak, és jegyezzék meg, mit észlelnek - majd erről a futamok 

között számoljanak be. Testhelyzetváltásra minden szintet követően volt lehetőség 

igény szerint 1-2 percig. 

Stimulusok megjelenítése 

A stimulusokat egy standard személyi számítógépen generáltuk és 19” 

katódsugárcsöves computer monitor vörös-zöld csatornáin jelenítettük meg 

(Samsung Model 957MB) 320 × 240 pixeles térbeli és 60 Hz-es időbeli felbontással 

kísérletenként különböző kontraszt- vagy luminanciaszinten. 

Monitor kalibráció 

A luminancia méréseket két független módszerrel végeztük el: egyrészt 

Spectrocam 75 RE spektrofotométerrel egy komputerizált módszer segítségével 

(Avantes Inc., Eerbeek, Netherlands). Ez megadja a gamma görbéket, melyek a 

kontrasztszámítások alapjául szolgálhatnak (Samu, 2002). Másrészt egy fotometriai 

méréssel, mely során minden RGB szintre, mindkét szűrőnek megfelelően 

megkaptuk a luminancia-értékeket. (IL-1700 Photometer, International Light 

Technologies, Peabody, USA). Bár a két módszer hasonló, a fotometrikus adatokat 
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használtuk, hiszen a függvényalapú becslés helyett azok valódi mérések 

eredményei. Ennek azonban főként a kis RGB, ezáltal kis luminanciaszintek esetén 

az a hátránya, hogy a mérési hiba nagyobb. Ezt az adatok „simításával” küszöböltük 

ki. Azaz nem a nyers mért adatot rendeltük hozzá az adott RGB egységhez, hanem 

adott számú, közvetlen körülötte lévő RGB egységekhez tartozó mért adatok 

egyszerű számtani átlagát. 

Köszönhetően a DRDC stmulus komplexitásának, a potenciális monokuláris 

artefaktok száma meglehetősen nagy. Ezek elkerülése végett minimum négy 

kontraszt és négy luminancia értéknek megközelítően állandónak kell lennie egy 

időben. A korrelált (1) és antikorrelált (2) állapotok kontraszt és átlag-luminanciájának 

a jobb (vörös) és bal (zöld) csatornán át is egy elfogadható tartományon belül 

egyenlőnek kell lenni.  

Az egyes kontrasztszintekhez tartozó legjobb RGB értékeket egy iteratív legkisebb 

négyzetes hiba algoritmus segítségével határoztuk meg. A modell szabad 

paraméterei a 4 vörös és zöld RGB értékpár, melyeket a DRDC stimulus fekete, 

sárga, vörös és zöld pixeleihez alkalmaztunk. A modell a monitor vörös és zöld 

filteren át mért válaszának nonlinearitását (gamma) figyelembe véve kiszámolja a 

stimulus luminancia és kontraszt értékeit a korrelált és antikorrelált állapotra nézve. 

Az aktuális és az általunk elérni kívánt, megadott luminancia közötti szummált hiba 

négyzetét minimalizálja a gradiens csökkentő optimalizációs algoritmus. A 

legjobbnak bizonyuló paraméter értékek esetén a kívánt kontraszt és luminancia 

értékektől való eltérés a magasabb kontrasztok esetén 3% alá volt tehető. Bár a 

legalacsonyabb kontraszt esetén a 10 %-ot is meghaladta ez a hiba, az csupán a 

luminancia eltérésekből adódott. A kontraszt akkor is a megadott 5.5% körül mozgott. 

A kapott legjobb, négy színnek megfelelő 8 RGB értékeket azután fotometrikusan, 

pszichofizikai teszttel és elektrofiziológiai kísérlettel is ellenőriztük. A pszichofizikai 

tesztben a DRDS-E-t ezen az RGB egységek alapján generáltuk és monokulárisan 

csak vörös vagy csak zöld szűrőn át tekintve figyeltük az esetlegesen megjelenő ál-

pozitivitást. Ha pedig monokulárisan észrevehető jelet találtunk, enyhe korrekciót 

végeztünk az adott szín csatornán megfelelő RGB egységén. 

Vörös-zöld szűrők alkalmazása 

A dichopticus látás érdekében minden kísérletben a CRT monitoron megjelenő 

vörös-zöld DRDC és DRDS stimulusokhoz kifejlesztett, R26 low pass (vörös) és 
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YG09 band pass (zöld) zselatin filtereket használunk (Tóbiás Optika Ltd, Budapest, 

Hungary, www.tobias.hu). A vörös szűrőt 565 nm-en <0.5%, 612 nm-en 50% és 700 

nm-en 89% transzmisszió jellemzi. A zöld szűrőt 485 és 585 nm-en <0.5%, 519 nm-

en 29% transzmisszió jellemzi (11. ábra).  

 

 
11. ábra A szűrők tulajdonságai 
 

Neutrál denzitás szűrők alakalmazása a luminancia kísérletben 

50, 20 és 10% transzparencájú szürke szűrőket helyeztünk mindkét szem elé 

egyre növekvő számban a luminancia csökkentése és állandó kontraszt fenntartása 

érdekében.  

EEG felvétel  

Az Oz (aktív) és Fz (referencia), standard 10-20-as nemzetközi EEG 

elvezetéseknek megfelelő pozíciókból, egy csatornán, differenciál erősítő 

segítségével regisztráltunk elektromos aktivitást. Ez megfelel az ISCEV standardnak 

(Odom et al 2004). A skalpra a fejbőr zsírtalanítását követően Ten20-as pasztával 10 

mm átmérőjű aranyozott elektródákat helyeztünk fel. A föld elektródát a Cz pontban 

helyeztük el.  

http://www.tobias.hu


 30

 
 
12. ábra Elektródák elhelyezése és a kísérleti elrendezés. 

Adatfeldolgozás 

Az agyi elektromos jeleket 0.5 és 250Hz között szűrtük és erősítettük, CED 1401 

Power (Cambridge Electronic Design Limited, Cambridge, England) segítségével 

folyamatosan 960Hz-en mintavételeztük, majd a trigger impulzusokkal együtt tároltuk 

a további ún. off-line analízishez (13. ábra). Ezzel a 960 Hz mintavételi sebességgel 

512 egymást követő minta időtartama közelíti meg legjobban az általunk alkalmazott 

stimulus periódus idejét (533.33 ms). Erre azért volt szükség, hogy a Fast Fourier 

Transzformáció (FFT) után a diszkrét frekvenciakomponensek minél jobban 

megközelítsék az általunk alkalmazott stimulus-frekvenciáját.  

 
13. ábra Nyers EEG felvétel a Spike2 programban 
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A DRDC-VEP analízise 

Az EEG regisztrátumok kiértékelése során arra voltunk kíváncsiak, hogy az agyi 

aktivitás korrelációt mutat-e az átalunk alkalmazott stimulussal. Kerestük tehát az 

agyi elektromos aktivitásban esetlegesen jelenlévő stimulus fundamentális 

frekvenciájával, vagy annak második, harmadik, negyedik felharmonikusával 

megegyező Fourier komponenst. A nyers EEG felvételt 2.133 s-os, azaz 4 stimulus 

ciklus, 2048 mintavételt tartalmazó hosszúságú, egymást nem átfedő szakaszokra, 

ún. epochokra bontottuk (14. ábra).   

 

14. ábra Epochok szemléltető ábrája. C: korrelált, A: antikorrelált fázisok időtartamát jelzik 
 

Ezt követően minden egyes epochon FFT-t végeztünk (15. ábra) és további 

statisztikai analízis alá vetettük a stimulus fundamentális, második, harmadik és 

negyedik felharmonikus frekvenciájára kapott Fouier komponenseket.  

 

15. ábra Egy átlagolt epoch Fast Fourier Transzformációját követően létrejött EEG power 
spektruma. A stimulus fundamentális frekvenciájával megegyező frekvencián látható egy 
szignifikáns jel (nyíl). 
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Az EEG egy Fourier komponense leírható komplex számokkal, amplitúdóval és 

fázissal, vagy egy síkbeli vektorral. A Fourier komponens mint komplex szám 

megadható z = x + iy, ahol x a valós, iy képzetes rész. A Fourier komponens 

vektorként tekintve a Cartesian koordináta-rendszerben x és y koordinátákkal adható 

meg (16.ábra). 

 
16. ábra A hullámok vektografikus ábrázolása. A vektorok a stimulus fundamentlis 
frekvenciájához tartozó DRDC-VEP komponenseket mutatják. Baloldalon pirossal az egyetlen 
epoch-hoz tartozó, egyedi vektorok végpontjai láthatóak, az átlagvektort z-vel jelöltük. A 
vektorok nagysága utal a stimulus frekvenciájával megegyező Fourier komponens 
amplitúdójára, iránya pedig annak fázisára. A kör jelzi a p=0,99-es konfidencia intervallumot, 
melyet a T2

kör statisztika ad meg. Ha ezen kör sugara kisebb a vektor hosszánál (középső ábra), 
tehát az origot nem foglalja magába, akkor az agyi válasz fázisban az stimulus fundamentálus 
frekveciájához kötött. IIyen esetben statisztikailag igazolható az adott jel, tehát a stimulusnak 
van kimutatható hatása az agyi tevékenységre. Ha a konfidencia kör sugara nagyobb a vektor 
hosszánál (jobb oldali ábra), azaz tartalmazza az origot, akkor a szignál jelenléte nem valószínű 
az EEG-ben. Tehát a stimulusnak nincsen statisztikailag igazolható hatása az agyi elektromos 
működésre. Ebben az esetben az agy valószínűleg nem észleli a képernyőn a változásokat.  
 

Ha egyetlen epoch-hoz tartozó vektor nagyobb volt 10 μV-nál, akkor műterméknek 

tekintettük és kihagytuk az értékelhető adatok közül. Ez az algoritmus hatásosan 

kiszűrte a pislogás, ill. egyéb pl. szemmozgásokból származó artefaktokat. 

Amennyiben kevesebb, mint 10 epoch maradt a 70s-os mintában az artefakt rejekciót 

követően - mely általában a gyakori pislogásnak volt köszönhető - az adatot „nem 

értékelhető”-nek jeleztük. Ezt követően a jel megbízhatóságát T2
kör statisztikával 

vizsgáltuk, mely a Fourier vektorok kétdimenziós varianciáját határozza meg, majd 

megadja, hogy az átlagvektor szignifikánsan különbözik-e a null vektortól (Victor and 

Mast 1991). Szignifikancia-szintnek a statisztikában p<0.01 kritériumot választottunk, 

melyet Victor és Mast javasol, mert a „minták függetlenségének kritériuma” ilyen 

epoch hosszúság esetén nem teljesül 100%-osan. (Victor and Mast 1991). 

Meghatároztuk az átlag Fourier vektor amplitúdóját és fázisát. Amplitúdónak a 
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Fourier vektor hosszának kétszeresét tekintettük, mely érték megfeleltethető a 

DRDC-VEP idő-domainben csúcstól-csúcsig lemérhető amplitúdójának. DRDC-VEP 

fázisokat a fundamentális frekvencián kapott átlag-vektorok alapján radiánban adtuk 

meg.  Φ(rad=arctan(y/x); ahol x és y az első felharmonikus frekvencián a Furier 

vektor komponensei, ezután korrigáltuk a stimulus ciklussal  “ Φ ±2π“ –vel, 

hasonlóan a MATLAB „unwrap” funkciójához. Latencává a következők szerint 

konvertáltuk: Φ (ms)=( Φ ±2 π)*(T/2π); ahol T=533 ms.  



 34

A kontraszt hatása a DRDC-VEP-re 

Célkitűzés 

Az elmúlt években számos kísérlet demonstrálta, hogy a sztereoszkópikus 

mélységélesség feldolgozó mechanizmusait, beleértve a diszparitás-hangolást is, 

befolyásolja a kontraszt. Megfigyelték, hogy a interokuláis korreláció detekció 

küszöbe alacsony kontrasztokon négyzetes összefüggést mutat a kontraszttal 

(Cormack et al 1991). A binokuláris fúzió határai, a kettőslátás küszöbe, azonban 

független a kontraszttól (Schor et al 1989). Megfigyelték továbbá, hogy a 

sztereolátásélesség emelkedő kontraszt mellett javul, kivéve, ha a 

kontrasztemelkedés nem monokuláris (Cormack et al 1991; Halpern and Blake 1988; 

Legge and Gu 1989). Interokuláris kontrasztkülönbségek ugyanis gyorsan 

megzavarják a binokuláris funkciót, míg az interokuláris kontraszt kiegyenlítése 

helyreállítja azt. Amíg a csupán az egyik szemen csökkenő kontraszt sokkal jobban 

csökkenti a sztereolátásélességet, addig a mindkét oldali egyenlő 

kontrasztcsökkenésnek gyakorlatilag nincs hatása a fúziós határokra (Legge and Gu 

1989). Ezt a fenomenont gyakran a sztereopszis kontraszt paradoxonjának 

nevezik (Stevenson and Cormack 2000). Heckman és Schor (Heckmann and Schor 

1989) négyzetes összefüggést talált a sztereolátásélesség és a kontraszt között. A 

binokuláris kortikális neuronok szintén kontraszt moduláltak. Striatális neuronok 

lineárisan integrálják a kontraszt információt, ezáltal a kontraszt jelek binokuláris 

szummációját eredményezik (Smith et al 1997).  

Ahogy az Elméleti háttér c. fejezetben említettem, MC neuronok magasabb 

tüzelési frekvenciával válaszolnak a luminancia kontrasztra, mint a PC rendszer 
neuronjai. Az MC idegsejek nemlineáris, míg PC sejtek majdnem lineáris 

karakterisztikát mutatnak a stimulus kontraszttal összefüggésben. Egy tipikus MC 

sejt kontraszt hangolása kb 10-szer magasabb, mint egy PC egységé, az MC sejt 

kontraszt válasza továbbá általában alacsony kontraszton szaturálódik (Kaplan and 

Shapley 1982) (Shapley et al 1981), ahogyan a 9. ábrán is látható. A 

luminanciakontraszt által kiváltott VEP amplitudója gyakran lineáris kapcsolatot mutat 

a kontraszt logaritmusával (Campbell and Maffei 1970); a kontraszt amplitudó 

válaszgörbe (CR) azonban nonlinearitást mutat, ha különböző térbeli frekvenciákat 

alkalmazunk. Számos szerző beszámolt arról, hogy az alacsony kontraszton 
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tapasztalt egyenes vonalú korrelációt magasabb kontraszton szaturáció követi, vagy 

kétféle meredekségű egyenes vonalú összetett reláció tapasztalható (Bobak et al 

1984; Rudvin et al 2000; Valberg and Rudvin 1997). Ezek a nonlinearitások, illetve 

többféle meredekségű válaszgörbék különböző érzékenységű, egymással paralel 

működő vizuális rendszerek együttes szerepére utalhatnak (Souza et al 2007). 

Szinuszoidan modulált 11Hz-es rács stimulációra (MC domináns stimulus) magas 

kontrasztérzékenység figyelhető meg, melynek válaszgörbéjére legjobban egy 

szigmoid függvény illeszthető kb 30%-os kontarsztszintnél található „letöréssel” 

(Alexander et al 2005). 

Mindezek alapján DRDC-VEP kontraszt válasz görbéjének vizsgálatát azért is 

fontosnak tartottuk, mert  

- segíthet betekintést nyerni a válasz viselkedésének és a binokuláris korreláció 

feldolgozó mechanizmusainak jellemzőibe és  

- előrevetítheti bizonyos szubkortikális rendszerek érintettségét (azaz MC vagy 

PC) a kortikális binokuláris információ feldolgozásában. 

A kísérlet menete 

Tizenhat felnőttet vontunk be a kísérletbe (átlagéletkor: 25.7 év). Nyolc különböző 

kontrasztszinten végeztük vizsgálatainkat, miközben a tér-átlagolt luminanciát 

konstans értéken, 2.89 ± 0.18cd/m2 tartottuk. A legmagasabb és legalacsonyabb 

kontrasztnak az adott 24 bites video adapter/monitor/filter kombináció mellett 

technikailag létrehozható maximum (80%) és minimum (5.5%) értékeket 

alkalamaztuk. A stimulusokat a különböző kontrasztokon random sorrendben 

vetítettük. Két résztvevő esetén minden kontrasztszinten, a többiek esetén legalább 

két random módon választott kontrasztszinten végeztünk kontroll kísérletet. A 

kontrollok során egyik résztvevő sem volt képes meghatározni az átmenetet a 

DRDC-VEP fázisai között egyik kontrasztszinten sem.  
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Eredményeink 

A pulzáció észleléséről a legalacsonyabb kontrasztszinten is beszámoltak a 

résztvevők. A monokuláris -kontroll- futamokban a pulzálás helyett végig egy 

hóviharszerű képről számoltak be.  Minden résztvevőt minden kondícióban 

vizsgáltunk, nem minden esetben regisztráltunk szignifikáns választ. Minden vizsgált 

személynek azonban legalább 6 különböző kontrasztszinten szignifikáns DRDC-VEP 

hulláma volt. 

A T2
kör statisztika eredménye p = 0.001 mellett, átlagosan rendre ± SEM T2

kör  [2, 

>18] = 17.9 ± 1.18 volt a fundamentális, T2
kör = 10.4 ± 0.63 a második, T2

kör = 10.4 ± 

1.18 a harmadik, és T2 kör = 12.8 ± 1.05 a negyedik felharmonikus frekvenciára. A 

fundamentális frekvencia esetén kapott átlagos T2
kör  értékek a különböző kontraszt 

kondíciókban nem tértek el egymástól szignifikánsan  p <0.001 (2. táblázat). 

Összesen 128 DRDC-VEP felvételt analizáltunk a 16 egyéntől 8 kontraszt 

kondícióban. A 128 VEP közül 112 bizonyult szignifikánsnak, melyből 97 az első, 47 

a második, 19 a harmadik és 45 a negyedik felharmonikus frekvencián volt 

szignifikáns (2. táblázat).  

 

Kontraszt fundamentális 

(1. felh.) 

2. felh. 3. felh. 4. felh. bármely 

felh. 

n.s. n.a. 

5,5% 10 2 2 2 11 5 0 

10% 12 5 1 2 13 1 2 

23% 10 7 2 7 13 3 0 

30% 11 11 3 8 15 0 1 

40% 12 8 3 8 15 1 0 

54% 13 7 3 6 14 2 0 

71% 14 3 1 6 15 1 0 

80% 15 4 4 6 16 0 0 

sum 97 47 19 45 112 13 3 

 
2. Táblázat Szignifikáns VEP-ek száma a fundamentális, második, harmadik és negyedik 
felharmonikus frekvenciára a különböző kontrasztszintek esetén.  “bármely felh.” oszlopban 
bármely felharmonikusra szignifikáns válaszok számát jelöltük, “n.s.” jelöli a nem szignifikáns 
eseteket, “n.a.” jelenti, hogy nincs adat, például a túl sok pislogás okozta kevés nem kivágott 
epoch miatt. 
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17. ábra Jobb oldali panel: B.R. reprezentatív, átlagolt DRDC-VEP hullámai (n=25 epoch) a fentről 
lefelé nyolc különböző, rendre csökkenő kantraszt szinten. “A” és “C” jelöli az antikorrelált és 
korrelált állapotokat a DRDC stimulusban. Pixel méret: 7.5 szögperc; stimulus frekvencia: 1.875 
Hz; frissülési frekvencia: 60 Hz. Bal felső panel: ugyanezen DRDC-VEP-ek vektografikus ábrája. 
A bal alsó panel a monokuláris vörös DRDC-VEP vektrografikus ábráját mutatja a nyolc 
különböző kontrasztszinten. Ezen átlagvektorok megegyeznek a null vektorral, tehát nincs 
kimutatható szignifikáns stimulusr adott válasz. 
 
 
 

  Amplitúdó (μV) Fázis (rad) 
Kontraszt n Átlag SEM Átlag SEM 
5,5% 10 4,02 0,73 3,66 0,13 
10% 12 4,53 0,26 3,41 0,12 
23% 10 4,50 0,62 3,17 0,16 
30% 11 4,73 0,40 3,15 0,14 
40% 12 4,51 0,36 3,22 0,11 
54% 13 4,62 0,40 3,11 0,08 
71% 14 4,71 0,30 3,15 0,10 
80% 15 4,48 0,39 3,21 0,09 

 
3. Táblázat 16 egyén 97, a stimulus fundamentális frekvenciáján szignifikáns DRDC-VEP 
válaszának amplitudó és fázis értékeit tűntettük fel. Ugyanezen adatok láthatóak a 18. és 19. 
ábrákon. 
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DRDC-VEP amplitúdó és a kontraszt logaritmusa között lineáris összefüggést nem 

találtunk ( F[1,95] = 0.909; p = 0.34). Összesített amlitúdó adataink a 18. ábrán 

láthatók, ez a fundamentális frekvencián szignifikáns adatokat foglalja magába. A 

másik három felhamonikusra is elvgeztük az analízist, minden esetben 

kontrasztfüggetlenséget találtunk. Integrált amplitúdókat is próbáltunk létrehozni a 

négy adathalmazból, egyik esetben sem tapasztaltunk szignifikáns összefüggést az 

DRDC ampitudók és a kontrasztértékek között. Ez tisztán mutatja, hogy a DRDC 

amplitudó független a stimulus kontraszttól. 

 
18. ábra A T2 kör  értékek és a DRDC-VEP hullámok amplitúdó kontraszt válasz görbéje. A 
pontok a 16 egyén csoportátlagait, a hibasávok a SEM-t jelölik. A  T2

kör  értékek a 
legalacsonyabb kontraszttól kezdve rendre a következők: 16(±5), 19(±2), 19(±5), 17(±4), 17(±3), 
17(±.3), 17(±2), és 20.1(±4). Az amplitúdó és fázisértékek a kontraszt függvényéban a 3. 
táblázatban találhatóak. 
 

Lineáris összefüggést találtunk a fázisadatok kontrasztfüggésének tekintetében a 

kontrasztértékek tízes alapú logaritmusával Φ = −0.16 × ln( C v) + 3.06 ( r 2 = 

0.118, F[1,95] = 12.75, p < 0.05), ahol Φ a DRDC-VEP fázis radiánban megadva és 

C v a Michaelson kontraszt. Csökkenő stimulus kontraszt fáziseltolódást 

eredményez, bár ar alacsony r2 értéke kihangsúlyozandó (19.ábra). 
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19. ábra DRDC-VEP fázis a kontraszt függvényéban. Fázis: Φ  = arctan(y/ x), ahol x és y a 
stimulus fundamentális frekvenciájával megegyező Fourier vektor két meghatározó 
komponensei. A pontok a 16 egyén csoportátlagait, a hibasávok a SEM.-t jelölik. 
 

Monokuláris kontroll DRDC stimuláció soha nem eredményezett szignifikáns 

DRDC pozitivitást (17. ábra). Amely megerősíti, hogy stimulusunk a szűrőkön 

keresztül tekintve mentes a monokulárisan észlelhető jelektől, azaz a vörös és zöld 

csatornán belül a korrelált és antikorrelált állapotok mind kontraszt mind luminancia 

szerint jól vannak balanszírozva. Átlagos T2
kör  ± SEM értékek a következőek: T2

kör  = 

1.95 ± 1.84 a fundamentalis; T2
kör = 0.99 ± 0.68 a második; T2

kör = 1.03 ± 0.92 a 

harmadik; és T2
kör = 0.92 ± 0.74 a negyedik felharmonikus esetén. 

 

Összefoglalás és következtetés 

A kontraszt válasz függvény platót mutat 5.5% és 80% kontrasztértékek között, 

állandó átlagos luminancia mellett. A T2
kör  értékek a különböző kontrasztszinteken 

nem különböznek, így a DRDC-VEP detektálhatóságát a kontraszt jelentősen nem 

befolyásolja. Gyenge lineáris korrelációt találtunk a DRDC-VEP fázis és a 

kontrasztértékek logaritusa között. 

Az átlatunk megfigyelt DRDC-VEP amplitudó kontrasztfüggetlenség azt 

sugallja, hogy a VEP rendkívül érzékeny módszer, a DRDC binokuláris percepciós 

küszöbének környékén is szinte maximális amplitúdóval regisztrálható, a kontraszt 

válasz görbe azonban nemlineáris és alacsony kontrasztszinten telítődik. Kontraszt 

erősítést nem mutat a vizsgált kontraszttartományban, azaz a válaszgörbe kezdeti 
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meredek szakasza hiányzik (18.ábra). Két lehetséges magyarázat erre a következő: 

(1) a kifejezetten látható kontraszt erősítés valahol az 5.5%-os kontrasztszint alatt 

lenne, melynek tanulmányozása technikai okokból meghaladta e vizsgálat 

lehetőségeit (2) a kontraszt erősítés egyáltalán nem detektálható módszerünkkel. Így 

tehát, ha a kontrasztot tovább csökkentenénk, a DRDC amplitúdó, ezért a 

detektálhatóság paralel módon csökkenne. A DRDC-VEP válaszgörbéje nem 

mutatott evidenciát többféle kontrasztfüggő mechanizmus keveredésére (nem 

tapasztaltunk többféle meredekségű karakterisztikát) sem, melyet gyakran 

tapasztaltak kontraszt VEP-ek válaszgörbéjéban (Rudvin et al 2000; Souza et al 

2007; Valberg and Rudvin 1997). Összességében tehát elmondható, hogy a DRDC-

VEP amplitudó invarianciája aktuálisan szaturált, egy nemlineáris válaszgörbének a 

telített része, ezáltal csak egyetlen egy kontasztérzékeny mechanizmust foglal 

magába. Fontos megjegyezni, hogy a válaszok detektálhatósága sem mutatott 

kontrasztfüggést egészen az 5.5%-os kontrasztig és a legalacsonyabb kontraszt 

mellett is a 16 emberből csak 5-nél nem regisztrálható szignifikáns válasz. Tehát a 

válaszörbe inflexiós pontjánál a nem szignifikáns esetek kisfokú emelkedése 

figyelhető meg.  

A tapasztalt DRDC-VEP fáziseltolódás a neuronális válaszidő megnyúlásának 

következménye. Bár a valós válaszidőt nehéz meghatározni, a fázisban való 

eltolódás a megnyúló neuronális feldolgozó folyamatokra vezethető vissza (Regan 

1988). A DRDC-VEP gyenge nemlineáris korrelációját figyelhettük meg a kontraszt 

függvényében (19.ábra). A gyenge korreláció magyarázható a válasz nemlineáris 

karakterisztikájával. A 23-80%-os kontraszt tartományban a fázis konstansnak 

tekinthető, jelentős növekedése az alsó két kontrasztszinten volt megfigyelhető. 

Neuronális szinten az alacsonyabb kontraszt nagy valószínűséggel növeli a 

binokuláris információk integrációjához szükséges időt. 
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Luminancia hatása a DRDC-VEP-re 

Célkitűzés 

A dichoptikus vizuális stimulációra ugyan számos módszer létezik (vörös-kék 

anaglifikus technika (Birch and Petrig 1996), vörös-zöld anaglifikus technika (Julesz 

et al 1980) és folyadék-kristály shutter módszer (Westall et al 1998)), mind közül az 

anaglifikus technikát tartjuk a legelőnyösebbnek (ld.függelék) (Markó et al. 2009). A 

DRDC stimulus csökkent luminanciája – köszönhető a vörös-zöld szemüvegnek – 

egy lehetséges hátránya e módszernek, ezt azonban korábban még nem vizsgálták.  

A luminancia hatását a VEP-ek amlitúdójára és latenciájára más stimulusok 

esetén széles körben tanulmányozták. Kurita-Tashima és további kutatók a stimulus 

luminancia csökkenésének elhanyagolható hatását tapasztalták a sakktábla 

mintaváltás VEP (PVEP) hullámok amplitudójára, ugyanakkor lineáris kapcsolatot 

figyeltek meg a luminancia logaritmusa és a P100 hullám latenciája között (Kurita-

Tashima et al 1992) (Froehlich and Kaufman 1991). Halliday a retinális megvilágítás 

tizedére csökkenése esetén 15 ms-os P100 latencia megnyúlásról és az amplitudó 

15%-kal való csökkenéséről számolt be (Halliday 1980; Halliday et al 1973). 

Froehlich és Kaufman pedig arról adtak számot, hogy a P100 latencia változásában 

bekövetkező megnyúlás nagyjából megegyezik a szimultán regisztrált sakktábla 

mintaváltás elektroretinogramon (PERG) a P50 megnyúlásával (régi terminológia 

szerinti b hullám) (Holder et al 2007)). A PERG és PVEP válaszok amplitudójának 

változása azonban jelentős különbségeket mutatott a retinális illumináció 

csökkenésével Froehlich és Kaufman kísérleteiben (Froehlich and Kaufman 1991).  

Luminancia kísérletünk célja a luminancia DRDC-VEP amplitudóra való hatásának 

tanulmányozása volt a CRT monitorok mellett létrehozható luminancia határok 

között. Egyrészt azért, hogy eldöntsük, vajon a filterek okozta luminancia-redukció 

szignifikánsan befolyásolja-e a DRDC-válaszok kiválhatóságát, detektálhatóságát. 

Másrészt arra is kíváncsiak voltunk, hogy a luminancia csökkenés indukálta latencia 

megnyúlás megfelel-e a retinális feldolgozásból adódó késésnek, vagy más 

luminanciafüggő kortikális feldolgozásnak is kell valamilyen szerepet tulajdonítanunk. 

Froelich és Kaufman adatai alapján a hipotézisünk az volt, hogy a DRDC-VEP 

latencia a luminancia csökkenése mellett tapasztalható regressziós egyenes 
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meredekségének hasonlónak kell lennie a PERG és PVEP kísérletekben 

tapasztaltakkal. 

A kísérlet menete 

Ebben a kísérletben 10 fiatal felnőtt vett részt (átlagos koruk +/ S.E.M.: 23.1 +/- 

1.26 év). A mérések tíz különböző luminanciaszinten történtek. A legmagasabb 

luminanciaérték a használt video monitor és vörös-zöld szűrők mellett előállítható 

legmagasabb luminancia érték volt. A csökkentett luminanciaszinteket a színes szűrő 

elé helyezett növekvő számú (rendre 50, 20, 10%-os transzparenciájú) neutrál 

denzitás szűrő (NDF) segítségével értük el. Kezdetben egyetlen NDF-t sem 

használtunk, majd 9 egymást követő kondícióban a luminancia rendre 0.5, 0.3, 0.15, 

0.1, 0.05, 0.03, 0.01, 0.005 és 0.003 részére csökkent. A stimulus luminanciát a 

legmagasabb értékű szinten mértük a fotométer (IL-1700 Photometer, International 

Light Technologies, Peabody, USA) színes szűrők elé helyezett fotodetektorával. A 

világos pixel luminanciája 9.47 cd/m2, a legmagasabb luminanciaszinten a térátlagolt 

luminancia 4.74 cd/m2 volt. Az ezt követő csökkentett luminanciaszinteket az NDF 

szűrők kombinációja és gyengítése alapján kiszámoltuk. A kontrasztot 70%-os 

állandó szinten tartottuk.  

A résztvevők pupillaátmérője legalább 5mm volt. Minden kísérletet 10 percig tartó 

adaptáció előzött meg. A teszt binokuláris DRDC prezentációval kezdődött bal szem 

elé helyezett vörös, jobb szem elé helyezett zöld szűrők alkalmazásával. Ezután 

egyik kísérletvezető a vizsgálati helyiségben a vizsgált egyén szeme elé helyezte az 

adott számú NDF-t tartalmazó szűrőszemüveget, és szintenként cserélte a filtereket. 

A vizsgált személyek a kísérlet teljes időtartama alatt természetesen a vörös-zöld 

szemüveget is viselték. Az első luminanciaszinten a kétszemes DRDC paradigmát 

két monokuláris kontroll, egy vörös és egy zöld kondíció követte, az egyik majd másik 

szem letakarásával. Ezt követően a 9 csökkentett luminanciaszintű stimulust random 

sorrendben mutattuk a résztvevőknek. 

PVEP és PERG méréseink 

Három résztvevő esetén szimultán PVEP és PERG méréseket végeztünk a DRDC 

kísérlettől függetlenül egy másik napon. Kondícióink hasonlóak voltak más szerzők 

20-30 éve elvégzett kísérleteiben leírtakhoz (Kurita-Tashima et al 1992) (Chiappa 

and Ropper 1982; Froehlich and Kaufman 1991). Ugyanazon a CRT monitoron 
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vetítettük a sakktábla mintaváltást, mint a DRDC stimulust, 3.75 rev/s 

stimulusfrekvenciát alkalmaztunk, sakktáblaméret a 100cm távolságból 15 szögperc 

volt. A fehér négyzetek maximális luminanciája >100 cd/m2, a kontrasztérték pedig 

csaknem 100% volt. Ugyanazon NDF szűrőkkel hoztuk létre a csökkenő 

luminanciaszinteket. Helyi felszíni cseppérzéstelenítés és mydriasis után a PERG 

alsó konjunktívazsákba helyezett DTL ERG elektródát használtunk. A felszíni 

referencia elektródákat a bőrre, ipszilaterálisan, közel a külső canthusra helyeztük. A 

föld elektród az ISCEV standardnak megfelelően (Holder et al 2007) a homlokra 

került. VEP-et Oz-Fz  pozícióból regisztráltunk szintén az ISCEV standardnak 

megfelelően (Odom et al 2010). A P100 VEP latenciát és P50 ERG csúcs idejét 

manuálisan határoztuk meg.  

Eredményeink 

A DRDC alatt a pulzációt magas luminanciaszinteken mindenki jelezte, csak egy 

ember számolt be azonban a két legalacsonyabb luminanciaszint esetén hasonló 

érzetről (4. táblázat). Monokuláris DRDC kontroll kísérleteinkben pulzációt senki nem 

észlelt, helyette egy hóviharszerű képet írtak le. 

Tíz résztvevő teljesítette a tesztet, de a szignifikáns DRDC-VEP válaszok száma 

kevesebb 100-nál. Minden személynek legalább 6 különböző luminanciaszinten 

pozitív DRDC-VEP válasza volt az első felharmonikus frekvenciára.  

A statisztikai szignifikanciaszintet p=0.001-nél határoztuk meg,  ± SEM T2
kör  

értéke= 16.7 ±9.6 az első felharmonikus frekvencián. Összesen 10 személy 100 

DRDC-VEP felvételéből 10 luminanciaszinten 74 bizonyult szignifikánsnak az első 

felharmonikus frekveciára (4. Táblázat).  

Mindössze egy ember mutatott minden luminanciaszinten szignifikáns DRDC-

VEP-eket. A szignifikáns válasz regisztrálásának hiánya betudható lehet egyrészt a 

sokszori pislogásnak, a figyelem variabilitásának, vagy legvalószínűbben magának a 

luminanciacsökkenésnek. Úgy tűnik, hogy luminancia küszöb található, mely alatt 

nem mutatható ki megbízhatóan a DRDC-VEP. A második és harmadik 

felharmonikus frekvenciák esetén a T2
kör statisztikával a 100-ból rendre csak 28 és 

26 válasz bizonyult szignifikánsnak. Tekintettel e kevés számú szignifikáns adatra, 

ezeken a frekvenciákon való elemzést nem tekintettük relevánsnak. Reprezentatív 

DRDC-VEP hullámokat láthatunk a 20. ábrán.  
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20. ábra Jobbra: egy résztvevő reprezentatív DRDC-VEP hullámai (n~20 epochs) fentről rendre 
csökkenő luminanciaszintek mellett. “C” és “A” jelölik a korrelált és antikorrelát fázisokat. 
“n.s.” jelenti a nem szignifikáns választ Balra: T2

kör statisztika által megadott vektografikus 
ábrázolása ugyanezen hullámoknak. A fázis az óra járásával megegyező irányú eltolódást 
mutat a luminancia csökkenésével. Szaggatott körök jelzik a két alsó luminanciaszinten kapott 
nem szignifikáns vektorokhoz tartozó 99%-os konfidencia intervallumot. 
 

DRDC-VEP fázisok és amplitúdók számszerűen összesítve a 4. táblázatban 

olvashatóak. Az amplitúdó adatokra lineáris regressziót nem tudtunk illeszteni a 

luminancia logaritmusának függvényében egyik felharmonikus esetén sem (első 

felharmonikus: F[1,72]= 0.7, p=0.4; második felharmonikus: F[1,26]= 1.5, p=0.23; 

harmadik: F[1,24]= 0.78, p=0.38). Amplitúdó adatok összegzése a 21. ábrán látható. 

Eredményeink azt jelzik, hogy a DRDC-VEP amplitúdója független a stimulus 

luminanciájától.  
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Átlag-
luminancia 
(cd/m2) 

Pulzációt 
észlelők 
aránya 
(%) 

Átlag 
amplitúdó 
(μV) SEM SD 

Átlag 
latencia 
(ms) SEM SD 

A 
szignif. 
válaszok 
száma 

T2
kör  

F 
érték 

5.5 100 4.29 0.44 1.31 255.66 8.72 26.15 9 13.28

2.75 100 5.16 0.56 1.67 271.9 11.09 33.28 9 17.42

1.65 100 5.55 0.54 1.69 282.11 8.09 25.59 10 23.85

0.83 100 4.74 0.59 1.88 292.55 6.48 20.48 10 19.27

0.55 100 4.96 0.53 1.68 292.81 10.26 32.45 10 18.06

0.28 100 5.45 0.76 2.41 313.44 14.04 44.4 10 15.8

0.17 70 5.46 0.74 2.21 333.62 13.41 40.24 9 14.76

0.06 40 4.25 0.89 2 401.17 23.11 51.69 5 4.67

0.03 10             1 2.36

0.02 10             1 1.18

 

4. Táblázat DRDC stimulus átlag luminancia értéke, a szignifiáns DRDC-VEP-ek átlag amplitúdó 
és latenciaértékei a fundamentális frekvencián. A szignifikáns válaszok száma és az azokhoz 
tartozó T2

kör és F értékek olvashatóak. 
 

 

21. ábra. Az átlag DRDC-VEP amplitúdók a stimulus-luminancia függvényében. A pontok a 
csoportátlagot reprezentálják (n=5-10), a hibasávok a SEM-t. Mivel az alsó kettő 
luminanciaszinten egy-egy szignifikáns választ sikerült csak regisztrálni, ezeket kizártuk.  
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Lineáris modellt sikerült illeszteni azonban a DRDC-VEP fázis adatokra a 

luminancia logaritmusának függvényében  (22. ábra):  Latencia (ms)= -63.4 x log L + 

292.16; (r2=0.55, F[1,72]=87.82, p<0.01),ahol a latencia adatokat a következők 

szerint számoltuk: Latencia (ms) = (φ±2 π)*(T/2π), ahol T=0.5333s (a DRDC stimulus 

periódusideje)  Φ = arctan(x, y), ahol x és y a Fourier vektor komponensei a stimulus 

első felharmonikus frekvenciáján. L a képkockák átlag luminanciája cd/m2 –ben 

megadva. Csökkent stimulus luminancia fáziseltolódást okoz, azaz latencia 

megnyúlást. A viszonylag magas r2 érték erős korrelációt jelez. 

 

22. ábra Átlagos DRDC-VEP latencia a stimulus luminancia függvényében Latencia 
Φ(rad=arctan(y/x); ahol x és y az első felharmonikus frekvencián a Furier vektor komponensei, 
ezután korrigáltuk a stimulus ciklussal  “ Φ ±2 π “ –vel, hasonlóan a MATLAB unwrap 
funkciójához. Latenciává a következők szerint konvertáltuk: (Φ’(ms)= (Φ ± 2 π)*(T/2π)); ahol 
T=533 ms. A pontok csoportátlagot reprezentálnak, a hibasávok a SEM-et. Mivel az alsó kettő 
luminanciaszinten egy-egy szignifikáns választ sikerült csak regisztrálni, ezeket kizártuk.   
 

Monokuláris stimuláció esetén nem regisztráltunk szignifikáns DRDC-VEP-et, 

átlag T2
kör ± SEM 1.08±0.76 (n=20) volt az első felharmonikus esetén. 
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 Szemben a DRDC-VEP amplitúdó luminancia függetlenségével, csökkenő 

luminancia csökenést okoz mind a P100, mind a P50 hullámok amplitúdójában. 

Regressziós egyeneseink PERG és PVEP amplitúdó adatainkra a stimulus 

luminancia függvényében rendre a következők (23. ábra): Amplitúdó 

(P50)=2.54xLogL+1.52; r2=0.57; F[1,20]=26.8; p<0.005; Amplitúdó (P100)= 3.42xLog 

L+13.51; r2=0.41; F[1,20]=13.98 p<0.005. Az alacsony r2 érték és magas SEM 

értékek vélhetően a kevés számú kísérletben résztvevő alany (n=3) és a nagy 

interindividuális amplitúdó variabilitásnak tudhatóak be.  

 

23. ábra Átlag VEP amplitúdók a stimulus luminancia függvényében. Kitöltött kör: DRDC-VEP 
átlag amplitúdó; Üres kör: PVEP P100 amplitúdó, Kereszt: PERG P50 amplitúdó. A hibasávok a 
SEM-et reprezentálják  
 

Regressziós egyenes illeszthető a PERG és PVEP latenciákra a luminancia 

logaritmusának függvényében a következőképpen (24. ábra): P50 = -16.42x + 63.61; 

r2 = 0.79177; F[1,20]=76.05; p<0.005; P100 = -18.87x + 118.23; r2 = 0.8813; 

F[1,20]=148.59; p<0.005. Ezen PERG és PVEP eredményeink összhangban állnak 

Kurita-Tashima, Froehlich, Kaufman, Chiappa és Ropper által az irodalomban 

leírtakkal (Kurita-Tashima et al 1992) (Chiappa and Ropper 1982; Froehlich and 

Kaufman 1991).  A várt DRDC-VEP latencia regressziós egyenes paralel a PVEP és 

PERG adatok regressziós egyenesével. Bármely hasonló meredekségű regressziós 

egyenes – függetlenül a „b” értéktől – megfelelt volna várakozásainknak. Kísérletünk 

adatai (kitöltött kör) azonban a 24. ábrán láthatóan a DRDC adatok esetén mintegy 
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3x meredekebb regressziós egyenest mutatnak (DRDC Latencia (ms)= -63.4 x Log L 

+ 292.16; (r2=0.55, F[1,72]=87.82, p<0.01) 

 
24. ábra Átlag VEP latenciák a stimulus luminancia függvényében. Kitöltött kör: a DRDC-VEP 
latenciává konvertált fázisa; Üres kör: PVEP P100 latencia, Kereszt: PERG P50 latencia. 
Hibasávok a SEM-et reprezentálják. A PERG P50 és VEP P100 latenciák regressziós egyenesei 
meredekségükben megegyeznek, szaggatott vonal jelzi a feltételezett DRDC-VEP latencia-
luminancia regressziós egyenes meredekségét.  
 

Összefoglalás és következtetés 

Kísérleteinkben a stimulus luminancia hatását vizsgáltuk a DRDC-VEP-re 0.015-

4.75 cd/m2 luminancia tartományban. Eredményeink szerint DRDC-VEP 

megbízhatóan kiváltható széles luminancia-tartományban, amplitúdója gyakorlatilag 

luminancia-független 0.06-4.75 cd/m2 luminancia értékek esetén. A szűrők sötétítő 

hatása önmagában tehát nem szignifikáns hátránya az anaglifikus technikának. 

Adataink azt mutatják, hogy percepciós és luminancia küszöb van kb. 0.1cd/m2 –nál, 

mely felett DRDC-VEP megbízatóan regisztrálható. Végül a luminancia 

csökkenésével megfigyelhető DRDC-VEP fáziseltolódás a neuronális feldolgozási 

idő megnyúlását sugallja.  

Technikai korlátok 

Érdekes lenne túllépni az anaglifikus technika korlátain és magasabb 

luminanciaszinteken vizsgálni a luminancia hatásait a DRDC-VEP-re. Magasabb 

luminanciaszint elérése érdekében ezért egy pilot kísérletben tükrös sztereoszkóp 
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alkalmazása mellett nagyobb, mint 100 cd/m2 fekete-fehér DRDC stimulust 

jelenítettünk meg. Lehetséges volt ugyan e sokkal magasabb luminanciaszinten 

DRDC stimulust prezentálni, a résztvevők azonban különösen nehéznek találták a 

fúzió megtartását a szükséges időtartam alatt állandó binokuláris „cue” hiányában. 

Gyakorlatilag kivitelezhetetlennek bizonyult stabil és megismételhető VEP mérést 

végezni ezzel a módszerrel. A T2
kör statisztika csak a leggyakorlottabb egyének 

esetén mutatott szignifikáns és megbízható eredményeket. A regisztrálás nehézségei 

nagy valószínűséggel önmagában a tükrös sztereoszkóp technika alkalmazása miatt 

állnak fenn függetlenül a magas luminanciától. 

Anaglifikus technikát alkalamzva a fúzió létrehozása könnyű és fenntartása sem 

igényel nagy erőfeszítést. Más VEP-ekkel ellentétben, a DRDC-VEP különösen 

érzékeny a binokuláris percepcióra, VEP regisztrálható nemcsak az alany által 

percipiált pulzáció kapcsán, de a percepciós küszöb szintjén is. Habár nincs teljes 

átfedés a percepció és VEP adatok között, a korreláció nyilvánvaló. Az eltérés a 

vizuális élmény egyéni döntéseinek bizonytalanságából adódhat, hiszen alacsonyabb 

luminanciákon a pulzáció nem feltűnő. 

 

Luminancia Redukció Indukálta Késés (LRID) a percepciós- és neuronális 
válaszidőben 

Bár elektrofiziológiai adatokból (pl. ERG, VEP) a valós neuronális válaszidőt vagy 

percepciós időt nehéz és kétséges meghatározni, a latenciában, fázisban való 

eltolódás a megnyúló neuronális feldolgozó folyamatokra vezethető vissza (Regan 

1988). 

Ismert, hogy a luminanciának jelentős hatása van a PERG által mérhető retinális 

feldolgozási időre. A fényintenzitás változása hasonló latenica eltolódást eredményez 

a PERG komponensei és a lateralis genikuláris mag (LGN) egysejt válaszai esetén 

(Benoit and Lachapelle 1990; Lachapelle et al 1991). Ugyanakkora latenciaeltolódás 

figyelhető meg szimultán PERG és PVEP mérések esetén is. A luminanciaredukció 

ugyanolyan mértékű latenciamegnyúlást eredményez a PERG P50 és a PVEP P100 

hullámai esetén, mely alapján az ún. „retinokortikális idő” változatlan (Froehlich and 

Kaufman 1991). A  2-Hz (4 rev/s)-es tranziens PERG P50 hulláma az ON és OFF 

retinális folyamatok tüzelési és nem tüzelési aktivitásából ered (Luo and Frishman 

2011), de hátterében Newman egy másodlagos, fény hatására a Müller sejtekbe 
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történő lassú, de jelentős káliumbeáramlást is leírt (Newman 1985). Ugyan az ERG 

P50 csúcsának ideje nem tekinthető direkten a retinális feldolgozási időnek, a P50 

hullám latenciaváltozásai a retinális feldolgozási idő változásaira utalnak. 

P100 és a PVEP fő komponenseinek neuronális eredete sok vita tárgyát képezi. 

Többen striatalis és extrastriatalis területeket feltételeznek hátterében (Di Russo et al 

2005). Az irodalomban azt találjuk, hogy legvalószínűbben P100 hullám a V1 

elhúzódó aktivációja, a nagyagykérgen belül generálódó - beleértve mind a V1-et, 

mind pedig az extrastriatalis területeket - visszatérő aktiváció (reverberáció) 

következménye. Vagyis a P100 a retinális és thalamikus bemeneteken túl, a 

parietális és frontális régiók felől érkező top-down mechanizmusokat is feltételezve 

jön létre (Saint-Amour et al 2005). Ebből adódóan a P100 hullám egy viszonylag 

késői vizuális feldolgozási folyamat markere, de latenciája szorosan korrelál a 

vizuális információ neurális feldolgozási vagy átkapcsolási késésével. Halliday 

számolt be arról, hogy a retinális limunancia tizedére csökkenése a P100 hullám 15 

ms késését eredményezi. (Halliday 1980; Halliday et al 1973). Froelich és Kaufman 

szimultán PERG és PVEP kísérleteikben a latenciaeltolódást teljes mértékben lefedte 

a retinális feldolgozási idő megnyúlása (16.2 ms /log a PERG mérésekben) 

(Froehlich and Kaufman 1991). Az általunk végzett szimultán PERG és PVEP 

mérések eredményei alátámasztják ezen adatokat: a regressziós analízis kb 17-18 

ms/log késést mutat mind a PERG mind a PVEP adatokra (24. ábra). A kissé 

hosszabb késés magyarázható lehet az általunk alkalmazott kisebb 

sakktáblamintával.  

A fenti irodalmi adatokat alapul véve, nullhipotézisünk szerint a DRDC-VEP LRID-

je megjósolható a PVEP és PERG latenciamegnyúlási adataiból (azaz a három 

regressziós görbe párhuzamos egymással 24. ábra) Ha a feltételezésünk helyes, 

mind a PERG, mind a VEP-ek megnyúlása pusztán a hosszabb retinális feldolgozási 

idővel magyarázható. 

Jelen tanulmányban tízszeres luminacniacsökkenés mellett 63 ms DRDC-VEP 

latencia késést tapasztaltunk a vizsgált luminanciatartományban. A késés mértéke 

tehát sokkal nagyobb, mint az korábbi szerzők pl. Diehl, Halliday vagy Froehlich 

adataiból várható lenne. Diehl időben elcsúsztatott DRDS segítségével: az általa 

kifejlesztett ún. “intoctdelméterével” interokuláris késést (IOD) mért. Az egyik szem a 

másik szemhez képest időben eltolva, 1-2-3-4 stb. képkockával később kapta meg az 

inputot. Neurodegeneratív betegségekben szenvedők patológiás IOD mérésére 
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tervezte a módszert, de tesztelés közben egészséges egyéneken monokuláris NDF-

eket használt az IOD szimulációja céljából. Ebben a kísérletében a generált IOD 

lényegében a szimultán percepciót változtatta meg a két szemben, melyet 

kompenzált és így mérte a késést a két szem számára időben elcsúsztatott 

képkockákat tartalmazó DRDS segítségével. Megközelítően 15 ms IOD-t mért Diehl 

e módszerrel minden monokuláris log unit luminanciacsökkenésre (A szűrő nélküli 

szemnek kb. egy képkocka eltolással, vagyis egy monitor frissítési ciklussal később 

kellett megkapni a DRDS frameket, hogy a szimultán percepció helyreálljon) (Diehl 

1991). Mivel a monokuláris LRID-t követő mért IOD összhangban van a PERG és 

PVEP eredményekkel, ez az adat azt sugallja, hogy a binokuláris korrelációt 

feldolgozó mechanizmus inputjának késése jól magyarázható a hasonló 15 

ms/logunit retinális késéssel. 

Bár a binokuláris korrelációt feldolgozó pontos agyi struktúrák még nem teljesen 

tisztázottak, anatómiai és fiziológiai kísérletek igazolták, hogy binokuláris diszparitás- 

és antikorreláció-érzékeny neuronok találhatóak a striatumban és a peristriatalis 

területeken (pl. V2, V5, MT, MST (Takemura et al 2001) V4 (Tanabe et al 2004) (Ld. 

1. táblázat) is majomban  (Poggio and Fischer 1977) (Hubel and Livingstone 1987; 

von der Heydt et al 2000; Watanabe et al 2002) és emberben (Backus et al 2001) 

(Tsao et al 2003) Az általunk megfigyelt meredekebb regressziós görbe (63 ms/log) a 

DRDC-VEP latencia a luminancia függvényében két elmélettel magyarázható:  

 - egy magasabb szintű (kortikális) időt igénylő LRID feldolgozás, mely 

extrastriatalis luminancia függő és/vagy feldolgozó mechanizmusokat feltételez  

- valószínűbben, a két szemből beáramló vizuális információ integrációja 

(sztochasztikus akciós potenciál sorozatok) eredményezi azt a binokuláris korreláció 

detekciós folyamat alatt. Ezt az integrációs folyamatot elsősorban a primer vizuális 

kéregbe lokalizálhatjuk, de hasonló funkciójú területeket tételezhetünk fel a előrébb 

elhelyezkedő extrastriatalis kortikális regiókban is (Neill and Fenelon 1988). Vagyis a 

meredekebb LRID görbe tehát sokkal inkább neurális feldolgozás biofizikai 

sajátosságaival hozható összefüggésbe (pl. a binokuláris integráló neuron 

időállandója, a korrelációt végző idegi feldolgozás algoritmusa), mely neuronális 

szinten meghatározza a korrelációs folyamatot. 
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Luminancia feldolgozás a vizuális rendszerben 

A tankönyvek szerint a receptív mezők központ-környék organizációja a retinában 

és LGN-ben a vizuális kortikális területek felé inkább a kontraszt információ 

transzmisszióját teszi lehetővé semmint a luminanciáét. Macska (Barlow and Levick 

1969; Mante et al 2005; Rossi and Paradiso 1999) és majom (Kayama et al 1979; 

Maguire and Baizer 1982) kísérletek azonban azt demonstrálták, hogy mind retinális, 

LGN és a primer vizuális kéreg (V1) neuronjai kódolják mind a luminanciát, mind a 

kontraszt informácót. Néhány szerző kategorikusan tagadja a kontrasztinformáció 

dominanciáját, Valduish és mtai. azt állítják, hogy a helyi és átlagluminancia dominál 

makákó majmok felszínre válaszoló neuronjainak kontrasztintegrációja felett 

(Vladusich et al 2006). A luminancia- és színérzékeny területek kolokalizációját 

találták ugyancsak makákó majmok V1 és V2 területeiben (Roe et al 2005), mely azt 

sugallja, hogy luminancia érzékeny neuronoknak szerepük van a 3D-s színes terek 

információjának dekódolásában (Peng and Van Essen 2005). Valószínűleg, ezen 

neurofiziológiai adatok képezik alapját az emlős és az emberi fényesség és 

világosság percepciójának. 
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KONKLÚZIÓ 

Az átlatunk megfigyelt DRDC-VEP amplitudó kontraszt és luminancia 
függetlensége azt sugallja, hogy a VEP rendkívül érzékeny módszer, a DRDC 

binokuláris percepciós küszöbének környékén is szinte maximális amplitúdóval 

regisztrálható. Eredményeink szerint DRDC-VEP megbízhatóan kiváltható széles 

kontraszt- és luminancia tartományban. A szűrők sötétítő hatása önmagában nem 

szignifikáns hátránya a DRDC anaglifikus technikának: az általuk okozott luminancia 

csökkenés a DRDC válaszok kiválthatóságát nem befolyásolja. 

 
Paralel vizuális utak: 

 

Kontrasztkísérletünkben tapasztalt amplitúdó kontraszt válaszgörbe plató arra 

utal, hogy a DRDC-VEP generálásában egyetlen kontrasztérzékeny mechanizmus 

játszik szerepet. Mivel a magas kontraszt erősítés és a már alacsony kontraszton 

bekövetkező gyors telítődés az MC neuronok sajátsága, a kontraszt válasz plató 

tehát elsősorban az MC pályarendszer érintettségét valószínűsíti a binokuláris 

korreláció-antikorreláció feldolgozásában. Ez az feltételezés egybecseng azzal, hogy 

a dorzális rendszer sokkal több területén találtak antikorreláció-érzékeny sejteket 

makákó majmokban, mint a ventrális rendszer területein (Takemura et al 2001) 

(Tanabe et al 2004). Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az MC neuronok és az itt 

megfigyelt DRDC-VEP hasonló kontraszt válasz viselkedése nem mutatja biztosan, 

hogy egyazon eredetűek, ennek precízebb bizonyítása a PC és MC rendszerek 

szelektív léziójával válna kimutathatóvá. Egyre nagyobb klinikai igényként merül fel  

manapság az MC és PC utak integritásának tanulmányozása elektrofiziológiai 

módszerekkel. Néhány kutató dominánsan az MC utak lézióját írta le retinitis 

pigmentosában (Alexander et al 2005), skizofréniában (Martinez et al 2008), 

glaukómában (Klistorner and Graham 1999), és diszlexia (Stein 2001) esetén. 

Érdekes lenne e fenti betegségekben szenvedők DRDC-VEP kontraszt válaszait 

vizsgálni. Ha szelektív MC rendszer zavar áll fenn ezen betegek esetén, és csökkent 

kontraszt erősítést tapasztalnánk a kontraszt válaszban, az további bizonyíték lenne 

az MC rendszer DRDC-VEP generálásában betöltött domináns szerepére. 
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Kísérletünkben nem találtunk DRDC-VEP amplitudó modulációt luminanciára 

sem. A mozgás-onset VEP, mely feltételezetten az MC úton át kerül feldolgozásra, 

szintén nem mutatott amplitudó modulációt luminanciára 0.003 és 100 cd/m2 

tartományban (Kubova et al 2004). Egy legegyszerűbb magyarázat lehet a 

luminancia (és kontraszt) DRDC-VEP amplitudó moduláció hiányára az, hogy sem a 

DRDC, sem a mozgás-onset stimuláció nem aktivál luminancia és/vagy kontrasztot 

kódoló neuronpopulációt a vizuális kortexben. A V1-ben lévő luminancia feldolgozó 

és színkódoló neuronok kolokalizációja és a luminancia neuronok részvétele a szín 

dekódolásában arra utal, hogy a luminancia feldolgozó kortikális neuronok domináns 

PC inputot kapnak az LGN sejtjeitől. Az MC rendszer, mely jórészt egyáltalán nem 

reagál a színkontrasztra, valószínűleg nem vesz részt sem a luminancia sem a 

kontraszt információ továbbításában. A PVEP és PERG amplitúdók ellenben a 

luminancia csökkenésével jelentősen csökkennek. Mivel a PERG válasz mind tüzelő 

és nem tüzelő retinális neuronális aktivitásból adódik (Luo and Frishman 2011), nem 

meglepő, hogy a luminanciának jelentős hatása van a PERG amplitúdójára. A 

legtöbb VEP kísérlet a mintázat kiváltotta kortikális válaszok létrejöttében MC és PC 

utak keveredésére mutatott rá (Bobak et al 1984; Rudvin et al 2000; Souza et al 

2007; Valberg and Rudvin 1997). Ez a kevert eloszlás különböző térbeli frekvenciájú, 

változó reversal frekvenciájú grating stimulusokra kapott amplitudó-kontraszt 

válaszgörbék nemlineáris vagy többféle meredekségű karakterisztikájával 

jellemezhető. Ezen tanulmányok az LGN-ben található már leírt MC és PC neuronok 

jól elkülöníthető kontraszt válasz görbéin alapulnak. (MC neuronokat magas 

kontraszt gain és alacsony kontraszton való telítődés jellemez, PC neuronok 

majdnem lineárisan reagálnak a kontrasztra). (Kaplan and Shapley 1982; Shapley et 

al 1981)). PVEP lineáris összefüggést mutatott a luminancia-amplitúdó válasz görbe 

tekintetében és az egy logunit luminanciacsökkenés hasonló amplitúdó redukciót 

eredményezett, mint Halliday kísérleteiben (Halliday 1980). Habár az irodalomban 

nincs evidencia arra vonatkozólag, hogy kortikális VEP-ek luminancia-amplitúdó 

válaszát magyarázhatnánk MC vagy PC eloszlással, mi azt feltételezzük, hogy a 

DRDC-VEP egyenes luminancia-amplitúdó válaszgörbéje, hasonlóan a mozgás 

onset VEPhez (Kubova et al 2004), domináns MC inputnak köszönhető. 
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További célok 
 

- Megvizsgálni a kezdetben dominánsan magnocelluláris rendszert érintő 

szemészeti betegségekben mint pl. retinitis pigmentosa (Alexander et al 2005), vagy 

glaukóma (Klistorner and Graham 1999) a betegek DRDC-VEP 

kontrasztérzékenységét.  

- A DRDS-E alkalmazása óvodás korú gyermekek szűrésére amblyopia, 

kezelendő hypermetropia szempontjából. 

 

FÜGGELÉK 

Technikai kiegészítés 

A legjobb lehetséges csatorna-szétválasztás céljából stimulusainknál vörös-zöld 

anaglif technikát alkalmaztunk. A módszer hátránya a meghatározott korlátozott 

luminanciasáv és a stimulus monitor kalibráció relatív bonyolultsága (a monitor 

kalibrációt részletesen ld. módszerek leírása fejezetben). Számos más 

sztereoszkópikus technika áll rendelkezésünkre, melyeknek nincsenek ilyen 

hátrányai, itt azonban azt szeretném leírni, miért jobb bizonyos szempontokból mégis 

DRDC módszerünknél a vörös-zöld anaglifikus technika. 

Több kísérletben vörös-kék anaglif csatorna-szétválasztást alakalmaztak (Birch 

and Petrig 1996). A vörös-kék küklopszi stimulusok a vörös-zöldhöz képest kisebb 

„áthallást” engednek meg. A vörös-zöld csatorna mégis előnyösebb lehet, tekintettel 

arra, hogy a kék pontok főként S csapokat ingerelnek, melyek több szempontból is 

jelentősen eltérnek az L-M csapoktól (anatómiai kapcsolatok, eloszlásuk a retinában, 

látóélesség, időbeli felbontás)  (Calkins 2001).  

Az általunk használt anaglif módszer hatásosabbnak tűnik a monitorral időben 

szinkronizált ún. kristály shutter technikánál (Eizenman et al 1999; Westall et al 

1998). A shutter technikával az lehet ui. a probléma, hogy a bal és a jobb szemnek 

prezentált képek a retinán soha nem ugyanabban az időpillanatban jelennek meg, 

ezért a szimultán percepció, fúzió, sztereopszis, csak a retinális utóképeken 

alapulhat. A két oldal felváltva bekövetkező elsötétülése pedig szükségtelen 

luminancia műterméket eredményezhet a képkockaváltás frekvenciáján.  
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Sztereoszkópikus, fejre helyezhető binokuláris LCD video szemüvegek (Engstrom 

et al 2005) előnye a tökéletes csatornaszétválasztás és az addícionális 

színinformáció közvetítése. A technika fő hátránya azonban, hogy a szemlélőnek 

nehéz fúzionálni és megtartani a fúzionált képet. Hozzátéve, hogy csak jól kooperáló 

felnőttek esetén alkalmazható. A dinamikus stimulációk esetén az LCD kritikus 

hátránya a CRT eszközökkel szemben, hogy aszinkron képfrissítő mechanizmussal 

rendelkezik. Emiatt lehetetlenné válik a képkockák váltakozásának szinkronizálása a 

monitor frissítési ciklusához, mely az elektrofiziológiai mérésekben sokkal nagyobb 

variabilitást eredményez. 

Dinamikus Random Pont Sztereogram Snellen E-vel (DRDS-E) 

Minden kísérletben résztvevő egyén térlátását ezzel a DRDS-E módszerrel 

teszteltük. Egy a laboratóriumunkban kifejlesztett direct X alapú Windows program 

segítségével személyi számítógépen generáltuk a DRDS-E stimulust, majd azt 19” 

CRT monitoron jelenítettük meg. Minden egyes DRDS-E képkocka anaglifikus vörös-

zöld, a négy irány valamelyike felé mutató (fel, le, balra, jobbra álló villa) Snellen E 

random pont sztereogramot tartalmazott. A képek 50% vörös, 50% zöld pontokból 

álltak, a háttér sárga-fekete random matrix volt (25.ábra).  

 
25. ábra A DRDS-E egy képkockája. A lefelé mutató, vörös-zöld pontokból álló Snellen E jobb-
vörös bal-zöld szűrőn át nézve kiemelkedik a papírlap síkjából. Ha megcseréljük a szűrőket: a 
bal vörös és a jobb zöld, az „E” papírlap mögött látszik. 

 

Minden pont a DRDS-E-ben 1.6 fokperc, a Snellen-E 160 fokpercnek felelt meg. A 

megjelenített keresztezett horizontális diszparitás, 0.8 fokperc volt az 1 m-es 

megfigyelési távolságból. 60 Hz-et használtunk frissítési frekvenciának. A monitor 
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frissítési frekvenciájához szinkronizáltuk a kép változását. A DRDS-E nem 

tartalmazott monokulárisan felismerhető információkat, ezért csak egy szemmel 

tekintve az E orientációja sem a zöld sem a vörös szűrőn át nem volt lehetsléges. A 

tesztet az végezte el sikeresen, aki helyesen meghatározta 4 random módon 

generált E orientációját 20 s-os időintervallumon belül. Általánosságban 

megfigyeltük, hogy kancsal vagy amblyop egyének ezt nem tudták megtenni az 

általunk alkalmazott 60Hz-es háttérzaj frekvencián, melyet követően őket 

vizsgálatainkba nem vettük be.   
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Dynamic random dot correlograms (DRDCs) are binocular stimuli that evoke a percept and a visual evoked potential (VEP)
only in case of a mature and functional binocular system. DRDC-VEP is a method extensively used to study cortical
binocularity in human infants and nonverbal children. Although the DRDC-VEP was invented 3 decades ago, neither the
fundamental parameters, including contrast, of the stimulation nor the cerebral processing mechanisms have been clarified.
The objective of the present study was to investigate the variability and detectability of adults’ VEPs to DRDC under different
stimulus contrast conditions. DRDCs were presented on the red and green channels of a computer monitor and were
viewed with red-green goggles. The steady state DRDC-VEPs were recorded in healthy adult volunteers, and response
reliability was assessed by the Tcirc

2 statistic. DRDC-VEP amplitude was independent of contrast, while VEP phases showed
a weak correlation with contrast. Contrast invariance of DRDC-VEP amplitude suggests a very high contrast gain and
dominant magnocellular input to the binocular correlation processing system.

Keywords: dynamic random dot correlogram, VEP, binocular vision, stereopsis, contrast gain, contrast sensitivity,
binocular correlation/anti-correlation

Citation: Markó, K., Kiss, H. J. M., Mikó-Baráth, E., Bártfai, O., Török, B., Kovács, I., & Jandó, G. (2009). Contrast
independence of dynamic random dot correlogram evoked VEP amplitude. Journal of Vision, 9(4):8, 1–10,
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Introduction

Brain electrical responses evoked by cyclopean stimuli
were first studied in the late seventies (Lehmann & Julesz,

1978). Dynamic random dot correlograms (DRDC)
(Julesz, Kropfl, & Petrig, 1980) are preferred stimuli in
visual evoked potential (VEP) experiments. These binoc-
ular stimuli consist of a correlated and an anti-correlated
phase and as they alternate, a pulsation is perceived. The
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occipital VEP response is synchronous with the perceptual
pulsation in case of an intact and mature binocular system.
This technique is one of the simplest and most frequently
used methods to detect functional cortical binocularity
in nonverbal humans (Braddick et al., 1980; Eizenman
et al., 1999; Petrig, Julesz, Kropfl, Baumgartner, &
Anliker, 1981) and animals (Miezin, Myerson, Julesz, &
Allman, 1981). Unlike dynamic random dot stereograms
(DRDS), DRDCs are not sensitive to head alignment,
and convergence movements of the eyes are not initiated
(Julesz et al., 1980). The VEP response to cyclopean
stimuli is absent if the stimulus is viewed monocularly
or if the subject has no functional binocular vision.
DRDC-VEPs have also been used to determine the onset
ages for cortical fusion and stereopsis in infants (Birch &
Petrig, 1996; Braddick et al., 1980; Petrig et al., 1981).
Although the DRDC-VEP was invented three decades

ago, its dependence on fundamental stimulus parameters,
such as contrast, has never been examined systematically,
and the cerebral processing mechanisms of its VEP
response have not been clarified either.
In 1903, Worth created a functional model for binocular

vision, which has become a widely accepted useful clinical
tool to describe the binocular status of strabismic and/or
amblyopic patients. Worth established three hierarchically
organized stages of binocular vision: (1) simultaneous
perception, (2) binocular fusion, and (3) stereopsis (Worth,
1903). There is clinical evidence for the existence of
selective impairments of these functions which can be
measured with the Worth 4-dot test. Although the clinical
relevance of the model is apparent (Morale et al., 2002),
the neurophysiological background of his three stage
model is far from understood.
According to the classic theory described by Livingstone

and Hubel (1987), only the magnocellular (MC) channel
is involved in the processing of stereoscopic depth, and
the contribution of parvocellular (PC) structures could be
neglected. However, psychophysical research has demon-
strated that PC stream mediated cues (e.g., color
information) help in solving the binocular matching
problem in complex images (den Ouden, van Ee, & de
Haan, 2005).
MC neurons have higher firing rates to luminance

contrast than do neurons in the PC pathway. MC neurons
react nonlinearly to contrast, whereas PC units show
almost linear characteristics. The contrast gain of a typical
MC neuron is about 10 times higher than that of PC
neurons and their contrast response function usually
saturates at lower contrasts (Kaplan & Shapley, 1982;
Shapley, Kaplan, & Soodak, 1981). The amplitude of a
luminance contrast evoked VEP is often linearly related to
the log of contrast (Campbell & Maffei, 1970); however,
these contrast amplitude response curves (CR) evoked by
different spatial frequency gratings show some nonlinear-
ities. Several authors have reported either a straight-line
relation at low contrast followed by saturation at high
contrast or a double-slope straight-line relation in their

studies (Bobak, Bodis-Wollner, Harnois, & Thornton,
1984; Rudvin, Valberg, & Kilavik, 2000; Valberg &
Rudvin, 1997). These nonlinearities or multi-slope CRs
can be associated with different parallel visual pathway
sensitivities (Souza, Gomes, Saito, da Silva Filho, &
Silveira, 2007). Sinusoidally modulated 11-Hz grating
stimulation (MC dominant stimulus) showed high sensi-
tivity to contrast, the best fit to the CR was the sigmoid
function leveling off at around 30% (Alexander, Rajagopalan,
Seiple, Zemon, & Fishman, 2005).
Stereoscopic depth processing mechanisms are affected

by contrast. Stereoacuity improves with increasing contrast,
unless the increase is monocular (Cormack, Stevenson, &
Schor, 1991; Halpern & Blake, 1988; Legge & Gu, 1989).
Interocular differences in contrast rapidly deteriorate
binocular fusion, whereas equalizing interocular contrast
restores it. This phenomenon is often referred to as contrast
paradox in stereopsis (Stevenson & Cormack, 2000).
Binocular cortical neurons are also modulated by contrast.
Striate neurons linearly integrate contrast information
yielding in binocular summation of contrast signals (Smith,
Chino, Ni, & Cheng, 1997).
Studying CR of the DRDC-VEP is important, because

(1) it provides insight into the behavior of the response
and the processing mechanisms of binocular correlation
and (2) it can suggest subcortical pathway (i.e., MC or
PC) origins for cortical binocular information processing
network.

Methods

Subjects

A total of 16 adult subjects (mean age: 25.7) were
studied. Subjects were fully informed and signed a
consent form before the experiment. All subjects had a
routine vision screening and had normal or corrected-to-
normal visual acuity. They presented normal stereovision
in a psychophysical stereo vision test (for details, see
Appendix A).

Stimuli and test protocols

Stimuli were generated on a standard personal computer
and presented on the red and green channels of a 19-inch
cathode ray tube computer monitor (Samsung Model 957
MB) with 320 � 240 pixels spatial and 60-Hz temporal
resolution under eight different contrast conditions, while
the space-average mean luminance among the levels was
kept constant at 2.89 T 0.18 cd/m2. For dichoptic viewing,
R26 low-pass (red) and YG09 band-pass (green) gelatin
filters (Tóbiás Optic Ltd., Budapest, Hungary) were used.
For filter and other technical details see Appendix A. The
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lowest and highest contrast was the minimum/maximum
attainable value with the given 24 bits video adapter/
monitor/filter combination. Subjects viewed the screen
binocularly from 100 cm through natural pupils and the
red-green goggles.

Dynamic random dot correlogram

The DRDC stimulus has two alternating phases. In the
correlated phase, random dot images consist of 50% dark
(black) and 50% bright (yellow) dots, which are identical
within the red and green channels. In the anti-correlated
phase, images are composed of 50% red and 50% green
dots; therefore, dark dots in the green channel correspond to
every bright dot in the red and vice versa (for details, see
Appendix A). Random dot images were updated 60 times
per second. The image change was synchronized to the
monitor refresh cycle. In each phase, 16 different
correlated or anti-correlated images were presented, so
the DRDC stimulus frequency was 1.875 Hz (1/(2 * 16 *
(1/60)). One pixel subtended 7.5 min of arc. This pixel
size was chosen because it is comparable with the
literature (Birch & Petrig, 1996; Julesz et al., 1980).
The percept of a correlated phase is a noisy surface in the

plane of the monitor, a sort of “snowstorm” while during
anti-correlated frames “woolly” depth can be perceived
(Julesz et al., 1980). Alternation between the two phases
can only be detected by a person who has functional
binocularity. The “woolly” depth and the “snowstorm”
can be clearly seen below 0.5 Hz, at the 1.875-Hz stimulus
rate the actual percept is a pulsation at this frequency.

Experimental procedure

Stimuli were presented in a random sequence of
contrast levels. The presentation of the DRDC stimulus
lasted for 70 s for each contrast level. Subjects were asked
to fixate at the center of the monitor, avoid body
movements, and report their perception between the runs.
Subjects were allowed to rest or adjust their body position
after each contrast level for 2–3 minutes, if required.
Controls (see Appendix A) were performed at least at two
randomly selected contrast levels for each subject.

Recording conditions and data analysis
Visual evoked potentials

Gold plated electrodes were placed conventionally at Fz
and Oz with a ground electrode at Cz, corresponding to
the ISCEV standard (Odom et al., 2004). Signals were
sampled and processed with a CED 1401 Power (Cam-
bridge Electronic Design Limited, Cambridge, England)
data acquisition device. The electrical signals were
amplified and band-pass filtered between 0.5 and 250 Hz,
continuously sampled at 960 Hz, and stored with the

trigger pulses for off line analysis. The 960-Hz sampling
rate was chosen in order to optimize parameters for the fast
Fourier analysis used to extract the stimulus fundamental
frequency and higher harmonics for further statistical
analysis.

Analysis of DRDC-VEP

Raw EEG records were subdivided into 2.133 s non-
overlapping epochs, i.e., 4 stimulus cycles or 2048
samples. Each epoch was FFT transformed, and the
Fourier components of the stimulus fundamental fre-
quency up to the 4th harmonics were tested in further
statistical analysis. Fourier components can be considered
as vectors in a Cartesian coordinate system, determined by
x and y coordinates. Vectors greater than 10 2V were
considered as artifacts and were excluded from further
analysis. This algorithm efficiently rejected the eye blink
and other artifacts. If less than 10 epochs remained after
artifact rejection, which was usually the consequence of
too frequent blinking, data were categorized as not
available (N.A.). Signal reliability was assessed by Tcirc

2

statistic (Victor & Mast, 1991), which analyzes the two-
dimensional variances of the Fourier vectors and decides
whether the average vector is significantly different than
the NULL vector. A p G 0.01 significance criterion was
used. This level of significance was chosen according to
Victor and Mast’s (1991) suggestion because the “inde-
pendent sample criteria” for the epoch length is not fully
satisfied. The DRDC-VEP amplitude was defined as the
double of the size of the Fourier vector at the fundamental
frequency. This amplitude value corresponds to the peak
to peak amplitude of the DRDC-VEP in the time domain.
DRDC-VEP phases of the first harmonics were extracted
from the average vectors.

Results

Subjects reported the pulsation between “woolly” depth
and “snowstorm” in the DRDC stimulus at all levels
including the lowest 5.5% contrast level. In the monocular
red or green DRDC control trials, instead of pulsation, a
homogenous “snowstorm” was perceived.
Although each subject was tested under all contrast

conditions, not all subjects showed significant VEP
responses in all cases. All subjects had a positive response
at least for 6 different contrast levels including the
fundamental, second, third, or the fourth upper harmonic
frequency. After artifact rejection, at least 10 out of 35
epochs/runs remained and were used for Tcirc

2 statistics.
This analysis provided us with significant results, usually
beyond p = 0.001, with mean TSEM Tcirc

2 [2, 918] = 17.9 T
1.18 for the fundamental, Tcirc

2 = 10.4 T 0.63 for the 2nd,
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Tcirc
2 = 10.4 T 1.18 for the 3rd harmonics, and Tcirc

2 = 12.8 T
1.05 for the 4th harmonics. Average Tcirc

2 values for the
fundamental frequency under different stimulus contrast
conditions were statistically indistinguishable at p G 0.001
(see Figure 2). Data were excluded from further analysis
when Tcirc

2 statistics did not prove significance. A total
of 128 DRDC-VEP recordings were analyzed from

16 subjects tested under 8 conditions. From the 128
records, 112 showed significant response; 97 analyses
were significant for the fundamental frequency, while 47
were significant for the 2nd, 19 for the 3rd, and 45 for the
4th upper harmonics. For details see Table 1.
Representative averaged DRDC-VEPs of subject B.R.

are shown in the right side of Figure 1. The correlated and

Contrast
Fundamental
(1st harmonic)

2nd
harmonic

3rd
harmonic

4th
harmonic Any n.s. n.a.

5.5% 10 2 2 2 11 5 0
10% 12 5 1 2 13 1 2
23% 10 7 2 7 13 3 0
30% 11 11 3 8 15 0 1
40% 12 8 3 8 15 1 0
54% 13 7 3 6 14 2 0
71% 14 3 1 6 15 1 0
80% 15 4 4 6 16 0 0
Sum 97 47 19 45 112 13 3

Table 1. Number of significant VEPs for the fundamental, second, third, and fourth harmonics of the DRDC stimulation frequency under
different contrast conditions obtained from 16 individuals. The “any” means significant VEP response for any of the upper harmonics
(1st–4th), “n.s.” means numbers of nonsignificant VEPs, “n.a.” means data are not available, insufficient number of epochs because of
the too many blinking artifacts.

Figure 1. Right panel: Representative averaged dynamic random dot correlogram evoked VEPs (n È 25 epochs) of subjects B.R. DRDC-
VEPs were recorded at the eight contrast levels from the highest (top trace) to the lowest (bottom trace) contrast, respectively. Letters “A”
and “C” mark the anti-correlated and correlated states in DRDC stimulus. Pixel size: 7.5 min of arc; stimulus rate: 1.875 Hz; frame rate:
60 Hz. DRDCs were viewed with red-green goggles. Top left panel: vectographic figures of the same DRDC-VEPs. Vectors representing
the Fourier components of the DRDC-VEPs belong to the stimulus fundamental frequency. The radiuses of the circles represent the
confidence intervals of the average vectors at p = 0.99, derived from the Tcirc

2 statistic. When the circle does not contain the origin, the
DRDC-VEP fundamental frequency is phase locked to the stimulus, and it is significantly present in the EEG. Bottom left panel:
vectographic polar plot of monocular red control DRDC-VEPs at the eight contrast level. The average vectors are NULL vectors; the
stimulus has no significant effect on the EEG. The group averaged phases and amplitudes are summarized as a function of contrast in
Table 2.
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anti-correlated phases are marked “C” and “A.” The top
left panel shows the polar plots of the mean Fourier
vectors for DRDC-VEP epochs at the stimulus fundamen-
tal frequency. Circles represent the p = 0.99 confidence
intervals around the end points of the vectors derived from
Tcirc
2 statistics. When the circle does not contain the origin,

the DRDC-VEP fundamental frequency is phase locked to
the stimulus, and it is significantly present in the EEG.
The bottom left panel marks a vectographic polar plot of
monocular red control DRDC-VEPs at the eight contrast
levels. When the confidence intervalVmarked with the
circlesVcontains the origin, the average vector is the
NULL vector; stimulus has no significant effect on

the EEG. DRDC-VEP phases and amplitudes are sum-
marized in numerical form in Table 2.
A linear model did not fit the observed variability in

DRDC-VEP amplitudes as a function of log contrast
(F[1,95] = 0.909; p = 0.34). Summary of the amplitude
data for the DRDC-VEP is shown in Figure 2. The figure
includes DRDC-VEPs, which showed significant Tcirc

2

statistics at the fundamental frequency. The same analyses
were performed for the other 3 upper harmonics, and all of
them showed independence of contrast. We also created
models which integrated amplitudes from the first (funda-
mental frequency) and the second and/or the third
harmonics; these models showed independence of contrast
as well. Results clearly indicate that the DRDC-VEP
amplitude is independent of contrast.
A linear model could be fit to the phase data as a

function of log contrast: � = j0.16 � ln(Cv) + 3.06 (r2 =
0.118, F[1,95] = 12.75, p G 0.05), where � is the DRDC-
VEP phase in radians (see Figure 3.) and Cv is the
Michaelson contrast. Decreased stimulus contrast lead to
phase change, albeit the low r2 has to be emphasized.
Monocular control DRDC stimulation failed to evoke a

significant VEP response for each contrast level (see the
monocular example in Figure 1). These results confirmed
that DRDC stimuli viewed with our red or green filter
alone were free from monocular cues, i.e., within channels
correlated and anti-correlated frames were sufficiently
balanced in luminance and contrast. A total of 88
monocular controls were sampled and none of them was

Contrast n

Amplitude (2V) Phase (rad)

Mean SEM Mean SEM

5.5% 10 4.02 0.73 3.66 0.13
10% 12 4.53 0.26 3.41 0.12
23% 10 4.50 0.62 3.17 0.16
30% 11 4.73 0.40 3.15 0.14
40% 12 4.51 0.36 3.22 0.11
54% 13 4.62 0.40 3.11 0.08
71% 14 4.71 0.30 3.15 0.10
80% 15 4.48 0.39 3.21 0.09

Table 2. Amplitude and phase values of the 97 significant DRDC-
VEPs for the fundamental frequency obtained from 16 individuals.
The same data are plotted in Figures 2 and 3.

Figure 2. The Tcirc
2 values and the CR of the DRDC-VEPs Dots represent the group average calculated from 16 individuals, error bars

represent the SEM. Tcirc
2 values for the contrast levels from the lowest to the highest is as follows: 16(T5), 19(T2), 19(T5), 17(T4), 17(T3),

17(T.3), 17(T2), and 20.1(T4). The phases and amplitudes are summarized as a function of contrast in Table 2.
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significant, the mean Tcirc
2 T SEM was as follows: Tcirc

2 =
1.95 T 1.84 for the fundamental; Tcirc

2 = 0.99 T 0.68 for the
2nd; Tcirc

2 = 1.03 T 0.92 for the 3rd; and Tcirc
2 = 0.92 T 0.74

for the 4th harmonics.

Discussion

This is the first study of the contrast dependence of the
DRDC-VEP. The contrast response function was flat
between 5.5% and 80% contrast at a fixed mean
luminance. The average Tcirc

2 values at different stimulus
contrast conditions were about the same; therefore, the
detectability of the VEP response did not considerably
change with stimulus contrast. A weak linear correlation
was found for DRDC-VEP phase as a function of contrast.

Contrast invariance of DRDC-VEP

The contrast independent behavior observed here
suggests the VEP is highly sensitive to the binocular
percepts with DRDC; however, the responses are non-
linear and saturate at low contrast levels. The response did
not show contrast gain within the attainable range, i.e., the
initial part with the steep slope in the CR was missing
(Figure 2). There are two possible explanations for this:
(1) the high contrast gain could be found somewhere
below 5.5%, which was out of the attainable range of this
study due to technical limitations. (2) Contrast gain cannot
be detected with our method at all. Conceivably, if
contrast was further decreased, DRDC amplitude and thus
detectability would decline in parallel. The CR of the
DRDC-VEP did not show evidence of multiple contrast
mechanisms (i.e., the CR did not have multi-slope
characteristics) either, which was often seen in CRs of
contrast evoked VEPs (Rudvin et al., 2000; Souza et al.,
2007; Valberg & Rudvin, 1997). In summary, the
invariance of DRDC-VEP amplitude is actually the satu-
rated (i.e., leveling off) part of a nonlinear CR, involving a

single contrast sensitivity mechanism. It is noteworthy that
the detectability of the response was also independent of
contrast down to the lowest 5.5% contrast and only 5 out of
16 subjects failed to show significant DRDC-VEP at the
lowest contrast. A slight increase of nonsignificant responses
occurs at the inflection point of the CR.
A change in the VEP phase is due to changes in

response timing. Although the real response time is
difficult to determine, the change in phase has been
associated with elongation of neuronal processing time
(Regan, 1988) A weak linear correlation was found for
DRDC-VEP phase as a function of contrast. The weak
correlation can be explained by the nonlinear character-
istics of the response. The phase was constant within the
23–80% contrast range; it gradually changed at the two
lowest contrasts only. At the neuronal level, lower
contrast most probably increases the integration time of
binocular information.
Random dot images, built up from pixels, have a

composite spatial frequency spectrum. All spatial wave-
lengths from twice of the pixel size to the entire screen
width (corresponding to 0.05–4 cycles/degree) are present
at the same time roughly with equal power. The element
size, which is the limiting parameter for the highest spatial
frequency, was equal to the smallest found in the
literature.

Parallel visual pathways and DRDC-VEP

The notion of two functionally and anatomically segre-
gated parallel visual pathways (i.e., MC and PC pathways)
that extend from the retina to the higher visual cortical
areas was an influential and widely accepted model in
neuroscience shortly after it appeared (Livingstone &
Hubel, 1987; Maunsell, 1987). Research testing this
functional division over the years has provided a strong
basis for modifying this model. In particular, the corre-
spondence between the cortical and subcortical pathways
has to be reconsidered. Intermixing of MC and PC
pathways is apparent in V1 and V2 (Malpeli, Schiller, &
Colby, 1981), the first levels a cortical processing, and if it

Figure 3. DRDC-VEP phases as a function of contrast. Phase: � = arctan(y/x), where x and y are the decomposition of the Fourier vector
of the stimulus fundamental frequency. Dots represent the group average calculated from 16 individuals, error bars represents the SEM.
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continues at later stages, the pathways would reflect not
differential MC and PC contribution, but differences in the
way that a combined signal is processed (Merigan &
Maunsell, 1993).
The flat CR in our study suggests the contribution of a

single contrast-sensitivity mechanism in the generation of
DRDC-VEP. Since the high contrast gain and quick
saturation of the firing rate at low contrast are the
properties of the MC neurons, the flat CR is likely to be
due to the involvement of the MC pathway in the
correlation processing system. However, we must empha-
size that the shared sensitivities of the observed DRDC-
VEP and the MC neurons do not establish that the two
sensitivities stem from a common pathway. This could be
verified by selective lesions of the PC or MC pathways in
experimental animals.
Recently, there is an increasing clinical demand for

electrophysiological tools to studying the integrity of MC
and PC visual pathway separately. Several authors claim
selective or dominant impairment of MC system in
retinitis pigmentosa (Alexander et al., 2005), schizophre-
nia (Martinez et al., 2008), glaucoma (Klistorner &
Graham, 1999), and dyslexia (Stein, 2001). It would be
interesting to study the CR of the DRDC-VEP in the
above patients. If selective impairment of the MC path-
way in such patients decreased the contrast gain in the
CR, it would be further support a dominant role of the MC
pathway in generating the DRDC-VEP.

Technical considerations

A disadvantage of the anaglyphic technique is its limited
luminance range and the relative complexity of the lumi-
nance calibration (for monitor calibration, see Appendix A).
There are several other stereoscopic techniques that are

free from the above disadvantages; however, we would
like to comment that the technique employed here has a
number of advantages over the others.

1. We used goggles with red and green filters in order to
provide the best possible separation between the left
and right eyes. There have also been attempts to use
red-blue color channels (Birch & Petrig, 1996).
Although red-blue cyclopean stimuli provide less
crosstalk compared to red-green ones, using red-
green channels may be more advantageous, because
the blue dots are mainly processed by the S-cones
which are quite different in many respects (anatom-
ical connections, distribution in the retina, visual
acuity, temporal resolution) from the L-M-cones
(Calkins, 2001).

2. The anaglyph goggles that we used seem to be more
effective than time-multiplexed frames presented
through liquid crystal shutters (Eizenman et al.,
1999; Westall et al., 1998). The problem with the
shutters is that the two images for the left and the
right eyes are never present at the same time on

the two retinas. Because of the time-multiplexed
presentation of the two channels, the simultaneous
perception and fusion is based on retinal afterimages.
In addition, alternating blackout of the two sides
introduces an unnecessary luminance artifact at the
frequency of the frame rate.

3. Stereoscopes, including head mounted binocular
LCD video goggles (Engström, Ragnehed, &
Lundberg, 2005), have the advantages of perfect
channel separation and the additionally available
color information. The major disadvantage of this
device is that images are more difficult to fuse for the
subjects, and the fusion is hard to verify. In addition,
the use of these devices is limited to well-cooperating
adult subjects. The critical disadvantage of LCDs
over CRT devices in dynamic stimulation is that
LCDs have an asynchronous image updating mech-
anism. Because of that, it is impossible to synchronize
image change to the monitor refresh cycle, and there
will be more variability in the electrophysiological
measurements.

The given 8 bits/chromatic channel graphic adaptor did
not allow us to study DRDC-VEPs at lower than 5.5%
contrasts.

Conclusion

Although the DRDC-VEP was invented 3 decades ago,
the fundamental parameters of the method of stimulation
have never been examined systematically. The effects of
stimulus parameters, including contrast, on the DRDC-VEP
response and the cerebral processing mechanisms of the
stimulus have not been clarified before. Our results clearly
demonstrated that there is no significant correlation
between DRDC-VEP amplitude and stimulus contrast in
our conditions. DRDC-VEP can be evoked in a wide range
of contrast (È5%–80%) conditions in adults without
compromising detectability of the response. Contrast
independence refers to high contrast gain for DRDC-VEP
response, which is saturated at or below 5% contrast. Such a
CR of the DRDC-VEP suggests a dominantMC input to the
neuronal processing mechanism of binocular correlation.

Appendix A

Dynamic random dot stereogram with
Snellen E (DRDS-E)

DRDS-Es were generated on a personal computer with
a custom made direct-X-based Windows utility and
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presented on a 19-inch CRT monitor. Each frame in the
DRDS-E had an anaglyphic red-green random dot stereo-
gram with a Snellen E figure in one of the four
orientations (i.e., left, right, up, or down). Images were
composed of 50% dark and 50% bright dots. One dot in
the DRDS-E subtended 1.6 min of arc, the whole Snellen
E figure was visible at 160 min of arc and the horizontal
crossed disparity, introduced in the stereogram, was
0.8 min of arc from the 1-m viewing distance. Random dot
stereogram frames were updated at 60 Hz. The image
change was synchronized to the monitor refresh cycle.
DRDS-E was free of monocular cues; therefore, the
orientation of the figures could not be determined either
through the red or the green filter alone. To pass the test,
the subject had to determine the orientation of 4 randomly
generated DRDS-Es within a 20-s time limit. In general,
strabismic or amblyopic patients are not able to pass this
test.

Red and green filters

Red and green filters were specifically developed for
viewing red-green DRDC and DRDS stimuli presented
on a CRT monitor. The red filter transmitted G0.5% at
565 nm, 50% at 612 nm, and 89% at 700 nm. The band-
pass green filter transmitted G0.5% at 458 nm and at
585 nm; the peak transmission was 29% at 519 nm.

Monitor calibration

Luminance measurements were made by two indepen-
dent methods: (1) Spectrocam 75 RE spectrophotometer
(Avantes Inc., Eerbeek, Netherlands) with a computerized
method (Samu, 2002). (2) Photometric measurement at
each RGB level for each filter respectively (IL-1700
Photometer, International Light Technologies, Peabody,
USA). Although the two measurements were similar, we
used the photometric data, since they were real measure-
ments instead of a function based approximation.
Due to the complex nature of the DRDC stimulus, the

potential sources of monocular artifacts are numerous. At
least four luminance and four contrasts have to remain
constant at the same time to avoid monocular artifacts: the
contrasts and space-average mean luminance of the (1)
correlated and the (2) anti-correlated frames within the (3)
left and (4) right channels have to be equal within an
acceptable range.
The best RGB values for each contrast level were

calculated by an iterative least square algorithm. The free
parameters of the model were the 4 red and green monitor
gun value pairs to be used in the black, yellow, red, and
green pixels of the DRDC stimulus. The model calculated
the luminance and contrast of the stimulus taking into
account the residual transmission of the filters and

response nonlinearity (gamma) of the monitor as mea-
sured through the red and green filters of the goggles. The
summed squared error between the actual and the desired
contrast plus the actual and the desired luminance was
then minimized using gradient descent optimization
algorithm. Best fit parameter values yielded less than 5%
error relative to the desired luminance and contrast for any
of the 6 highest contrasts and less than10% for the lower 2
contrasts used.
The resulting best RGB combinations were photometri-

cally controlled and psychophysically tested. DRDS-Es
were generated with the same RGB combinations and
viewed monocularly through red or green filters, respec-
tively. Slight adjustments were made if required to avoid
monocular cues in the stimulus.
For electrophysiological control, monocular DRDC

stimulation through the red filter (the other eye covered),
DRDC stimulation through the green filter (the other eye
covered) were performed. Control conditions tested the
absence of monocular electrical response, which might
have resulted in false DRDC-VEPs. Each DRDC control
run was sampled for the same 70-s duration as binocular
stimulation. Subjects were asked to fixate at the center of
the monitor, to avoid body movements, and to report their
perception between the runs. Controls were not performed
at all contrasts but at least at two randomly selected
contrast levels for each subject. In cases of the two
subjects, controls were made for each contrast respec-
tively. In the monocular conditions, subjects were not able
to identify transition between the phases of DRDC
stimulus at any contrast.

Animation of DRDC stimulus

An example movie of the DRDC stimulus is shown in
the QuickTime format. Red-green or red-blue goggles
should be used for viewing the stimulus. The frame rate is
set to 30 Hz, and the resolution is 50 � 50 pixels. If the
movie is played at the right frame rate, the stimulus
frequency is 0.5 Hz. At this stimulus rate, the correlated
phase provides the percept of a noisy surface, while
during the anti-correlated phase “wooly depth” is per-
ceived. Some individuals describe the anti-correlated
phase as “a hole in the monitor.” In our experiment, the
frame rate was 60 Hz; stimulus frequency was 1.875 Hz.
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Abstract

Although dynamic random dot correlogram evoked visual potential (DRDCVEP) is a 3decadeold 

method to detect the cortical binocularity in humans and animals, our knowledge on the influence of 

fundamental stimulus parameters and the underlying cerebral processing mechanisms have remained 

limited. The purpose of this study was to evaluate the effect of luminance on DRDCVEPs in adults. 

The variability and detectability of DRDCVEPs were investigated under different stimulus luminance 

conditions by using neutral density filters. Our results have demonstrated that DRDCVEPs can be 

evoked in a wide luminance range and the response amplitude was practically independent of 

luminance between 4.75 and 0.015 cd/m2, while DRDCVEP latencies showed a strong linear 

correlation with log luminance. There is, however, a limit (0.06 cd/m2) below which DRDCVEPs are 

not reliably recordable.  Luminance reductioninduced delays in DRDCVEP latencies cannot be 

explained simply by retinal mechanisms; since their regression slope does not follow the course of 

electroretinogram and cortical evoked potential latencies. Luminance independence of DRDCVEP 

amplitude suggests that binocular correlation processing cortical neurons receive input predominantly 

from the magnocellular visual pathway.

Keywords: dynamic random dot correlogram, VEP, luminance gain, binocular correlation/anti

correlation
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Introduction

Cyclopean stimuli composed of random dots are only visible and evoke responses in subjects with 

functional binocularity if both eyes are stimulated with an appropriate stimulus simultaneously. Julesz 

has developed two similar cyclopean stimuli for VEP measurements: dynamic random dot 

correlograms (DRDCs) and dynamic random dot stereograms (DRDSs) (Julesz 1964). While subjects 

with normal binocularity perceive a pulsation during DRDC stimulation (i.e., alternation of “woolly” 

depth and “snowstorm”), in DRDS an appearingdisappearing pattern is visible in front of or behind 

the screen. When cyclopean stimuli are viewed monocularly or without functional binocularity only a 

noise (“snowstorm”) can be perceived in both cases. Since DRDC has several advantages over the 

DRDS method (e.g., head alignment is not critical) the DRDCVEP was recommended by Julesz for 

the examination of noncooperating subjects or animals. In individuals with normal binocularity, 

DRDC stimulation evokes a sinusoidal steadystate DRDCVEP, which is phaselocked to the 

stimulation frequency. Absence of DRDCVEP indicates a lack of binocular function. In the case of 

monocular viewing, the VEP response cannot be detected. 

The DRDCVEP method has been extensively used to study the developmental aspects of cortical 

binocularity in infants and animals or to detect abnormalities in children (Braddick et al 1980) (Julesz 

and Kropfl 1982) (Eizenman et al 1999). However, our knowledge about the influence of fundamental 

stimulus parameters on DRDCVEPs and the underlying cerebral processing mechanisms has 

remained limited.

The most important factors of visual stimulation that are common to all stimuli, including the DRDC, 

are contrast and luminance. Recently, contrast independent DRDCVEP amplitudes have been 

observed, which might be due to a dominant magnocellular thalamic input to the binocular correlation 

processing mechanism (Markó et al. 2009). The effects of luminance on the DRDCVEP response 

have never been examined before.
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Although several options exist for dichoptic visual stimulation, the anaglyphic technique (i.e., using 

redgreen channels and viewing through redgreen filters) has remained one of the most advantageous 

methods to date (Markó et al. 2009). Reduced luminance of the DRDC stimuls, i.e., due to attenuation 

of the redgreen filters is a possible disadvantage of the anaglyphic technique, which has never been 

tested. 

The effect of luminance on the latency and amplitude of the VEPs was quite extensively studied in 

other types of stimulation. Reduction of the  stimulus luminance had a negligible effect on the 

amplitude of pattern evoked VEPs (PVEPs), however, a linear relationship was found between the log 

luminance and the P100 wave latency (KuritaTashima et al 1992) (Froehlich and Kaufman 1991). 

Halliday reported that each tenfold decrease in retinal illumination increased the P100 latency by 15 

ms and reduced the amplitude by 15%. (Halliday 1980; Halliday et al 1973). Froehlich and Kaufman 

found that most of the alteration in PVEP latency can be accounted for by a nearly equal increase in 

the P50 (b wave in old term (Holder et al 2007)) peak time of the simultaneously recorded pattern 

electroretinogram (PERG). Conversely, amplitude variations of the PERG and PVEP responses were 

quite different when retinal illumination was reduced. (Froehlich and Kaufman 1991) 

The purpose of the present study was to examine the effect of luminance on DRDCVEP amplitude, in 

the achievable luminance range, with CRT monitors to decide if luminance reduction caused by the 

filters has a significant effect on detectability. Furthermore, we were curious whether the luminance 

reduction induced delays correspond to the delay in retinal processing or other luminance dependent 

time consuming cortical processing mechanisms have to be taken into consideration. Based on the data 

from Froelich and Kaufman, our hypothesis was that the regression slopes of DRDC-VEP latencies, as 

a function of luminance, would be similar to that of PERG and PVEP. 
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Methods

DRDC-VEP Measurements

Subjects and Test Protocols

Ten young adults participated in our study, mainly students (average age +/ S.E.M.: 23.1 +/ 1.26). 

Each of them had normal stereovision, which was determined by a psychophysical stereovision test 

prior to the DRDCVEP measurements. The test was based on the principles of DRDS, which 

contained a cyclopean Snellen E figure in one of four orientations (DRDSE). (Marko et al 2009). 

Each subject had normal visual acuity. Informed consent was obtained. Our experiments were carried 

out in accordance with the relevant local institutional, national regulations and legislations and with 

the World Medical Association Helsinki Declaration.

Dynamic random dot correlograms were presented on the red and green channels of a 19” cathode ray 

tube computer monitor (Samsung Model 957MB) with 320 × 240 pixels spatial and 60 Hz temporal 

resolution. Subjects wore redgreen goggles for dichoptic viewing. In order to eliminate monocular 

cues and luminance modulation, the four colors required for the DRDCstimulation were luminance

matched prior to the measurements. The highest luminance value was set according to the highest 

attainable value with the video monitor and redgreen filter combination. The luminance of the 

stimulus was reduced with neutral density filters (NDFs) placed in front of the redgreen filters. 

Initially no NDF was used, while in the 9 subsequent conditions the luminance was reduced by factors 

of 0.5, 0.3, 0.15, 0.1, 0.05, 0.03, 0.01, 0.005 and 0.003, respectively. The luminance of the stimulus for 

the highest luminance level was measured by placing the red or green filters in front of the 

photodetector of the photometer (IL1700 Photometer, International Light Technologies, Peabody, 

USA). The luminance for the bright pixels was 9.47 cd/m2, while the space averaged mean luminance 

of the first level images was 4.74 cd/m2. The luminance levels for the subsequent stimuli were 

calculated using the attenuation factors of the NDF combinations. The contrast was kept constant at 
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70%. Detailed description of monitor calibration process is described in a previous study (Marko et al 

2009). 

Experimental Procedure 

Subjects viewed the stimuli with natural, at least 5 mm diameter, pupils from 100 cm viewing 

distance. Each measurement had been preceded by a tenminutelong adaptation time. The tests began 

with the presentation of DRDC viewed binocularly through one green and one red filter placed in front 

of the eyes. Controls were performed at the highest luminance level for each subject in order to 

exclude the possibility of monocular cues. Monocular DRDC stimulation (with one eye covered) 

through a red or green filter alone was followed by binocular stimulation at the nine reduced 

luminance levels achieved by NDFs in a random sequence. Each DRDC run was sampled for 70 

seconds. Subjects were asked to fixate at the center of the monitor and avoid body movements. Since 

all subjects were motivated, knowledgeable and experienced in visual fixation tasks the quality of 

fixation was not monitored during the measurements.

Stimulus, Recording Conditions and Data Analysis

The stimulation, recording conditions and data analysis were the same as in our previous study (Marko 

et al 2009). In brief, DRDC stimulus has two alternating phases: correlated and anticorrelated. In the 

correlated phase, random dot images consist of 50% dark (black) and 50% bright (yellow) dots, while 

in the anticorrelated phase, images are composed of 50% red and 50% green dots. When viewing 

through redgreen goggles in the correlated phase, image patterns are identical within the red and 

green channels. In the anticorrelated phase, however, dark dots in the green channel correspond to 

every bright dot in the red and vice versa. One dot subtended 7.5 min of arc and the stimulus 

frequency was 1.875 Hz. Anticorrelated and correlated phases were both composed of 16 frames 
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lasting for 266 ms. Random dot images were refreshed at 60 Hz, therefore one frame was present on 

the monitor for 16.67 ms. During correlated phase, a noisy surface can be perceived in the plane of the 

monitor, a sort of “snowstorm”. The percept of anticorrelated phase can be described as a “woolly 

depth”, similar to fog in which there are no depth cues. (Julesz et al 1980) The “woolly depth” and 

“snowstorm” can be clearly seen at slow alternation rate only; at the usual stimulus frequency (1.52 

Hz) the actual percept is a pulsation at the same frequency. In DRDSE stimuli, a definite pattern, i.e. 

letter E, can be seen in different orientations, which appears to be “floating” in front of the monitor 

plane.  Subjects with normal binocularity can perceive both the pulsation during DRDC and the 

appearingdisappearing pattern during DRDSE stimulation. Monocular viewing results in the 

perception of noise (i.e., “snowstorm”) only in both cases.

Scalp potentials were obtained from OzFz with a ground electrode at Cz, corresponding to the ISCEV 

standard (Odom et al 2010). The raw EEG signals were amplified and band pass filtered between 

0.5250 Hz, continuously sampled at 960 Hz and stored with the trigger pulses for off line analysis. 

The raw EEG records were subdivided into 2.133s nonoverlapping epochs, then the first, second and 

third harmonics of the stimulation frequency were calculated by Fourier transformation. 

Artifact rejection was based on size of the Fourier vector. If it was greater than 10 µV, it was 

considered as artifact and excluded. Data was categorized as not available (n.a.) when less than 10 

epoch remained after the artifact rejection. This may have been due to extensive blinking.

The double of the mean Fourier vector at the first harmonic was considered as the amplitude of the 

VEP response. This amplitude value corresponds to the peaktopeak amplitude of the DRDCVEP in 

the time domain. The orientation of the mean Fourier vector determined the phase or latency. Signal 

reliability was assessed by T2
circ statistical analysis (Victor and Mast 1991). A p value of less than 0.01 

was considered statistically significant by conventional criteria. Data were excluded from further 

analysis when T2
circ statistics did not prove significant.
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PVEP and PERG Measurements

In three subjects, PVEPs and PERGs were recorded simultaneously. They were included in both 

experiments and tested in a different recording session on a different day. Conditions and protocol 

were very similar to experiments carried out 2030 years ago by several authors (KuritaTashima et al 

1992) (Chiappa and Ropper 1982; Froehlich and Kaufman 1991). Pattern reversal stimuli were 

displayed on the same CRT monitor with 320 × 240 pixels spatial and 60Hz temporal resolution as in 

the DRDCVEP experiment. The stimulus rate was 3.75 rev/s, check size subtended 15 min of arc 

from the 100 cm viewing distance. The luminance of the white checks were >100 cd/m2, while the 

contrast almost reached 100%. Retinal illumination was reduced by the same NDF used in the RDRC

VEP experiment. After topical anaesthesia and mydriasis, PERGs were recorded with corneal DTL 

ERG electrodes. Surface reference electrodes were placed on the skin near the ipsilateral outer canthus 

of the eye. The ground electrode was placed on the forehead corresponding to the ISCEV standards 

(Holder et al 2007). VEP was recorded from OzFz with a ground electrode at Cz, corresponding to 

the ISCEV standards (Odom et al 2010). P100 VEP latencies and P50 ERG peak times were 

determined manually.

Results

Most subjects perceived the pulsation corresponding to the change of the correlated and anticorrelated 

phases of the DRDC stimulation at the highest luminance levels. Only one of the subjects reported this 

percept at the two lowest luminance levels as well (Table 1). During monocular DRDC control trials, a 

“snowstorm” was visible instead of pulsation.

Ten adults completed the test, but the numbers of significant DRDCVEP responses were less than 

100. All subjects had, however, positive responses to at least 6 different luminance levels at the first 

harmonic. 
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The statistical significance was usually beyond p=0.001, with mean ±  SEM T2
circ = 16.7 ± 9.6 for the 

first harmonic. In total, 100 DRDCVEP recordings were analyzed from 10 subjects tested under 10 

different luminance conditions. Seventyfour out of 100 showed significant responses for the first 

harmonic (Table 1). 

Only one of the subjects had significant responses at all 10 predefined luminance levels. The failure to 

record significant responses in every condition may have been due to excessive blinking, the 

variability in attention or, most probably, the very low luminance. It seems there is a luminance 

threshold level below which DRDCVEP is not reliably detectable. For the second and third 

harmonics, only 28 and 26 out of 100 records proved to be significant by T2
circ statistic, respectively. 

Based on the few number of significant records, further analysis was not warranted. 

Representative averaged DRDCVEPs of a subject are shown on the right side of Fig. 1. 
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Fig. 1 Right: Representative DRDCVEP responses of a subject (n~20 epochs) evoked at 

different mean luminance levels. Values are visible on the right side of the figure. “C” and “A” 

markers show the correlated and anti-correlated phases of DRDC stimulus, “n.s.” means 

statistically non-significant response. Left: Vectographic representation of the first harmonic of 

the DRDCVEP responses assessed by the T2circ statistic. The lengths of the vectors are 

proportional to the amplitude, their orientation corresponds to the phase of the DRDC-VEPs, 

while the circles around the tip of the vectors show the confidence intervals at p=0.99. Numbers, 

with arrows pointing to three vectors represent luminance values. Phases show monotonous 

clockwise shifting from the highest to the lowest luminance levels. When the radius of the circle 

is less than the length of the vector, the DRDCVEP is phaselocked to the stimulus and 

significantly presented in the EEG. When the confidence interval (the radius of the circles) is 

greater than or equal to the amplitude (vector length), the average vector is the NULL vector 

and the stimulus has no significant effect on the EEG (i.e. “n.s.” cases). For instance, responses 

at the two lowest luminance levels on Figure 1 did not reach statistical significance.

DRDCVEP phases and amplitudes are summarized in numerical form in Table 1. 

Mean 

luminance 

(cd/m2)

Percentage 

of subjects 

perceiving 

the

pulsation 

(%)

Mean 

amplitude 

(µV) SEM SD

Mean 

latency 

(ms) SEM SD

No of 

significant

responses

T2
circ 

F value
5.5 100 4.29 0.44 1.31 255.66 8.72 26.15 9 13.28

2.75 100 5.16 0.56 1.67 271.9 11.09 33.28 9 17.42
1.65 100 5.55 0.54 1.69 282.11 8.09 25.59 10 23.85
0.83 100 4.74 0.59 1.88 292.55 6.48 20.48 10 19.27
0.55 100 4.96 0.53 1.68 292.81 10.26 32.45 10 18.06
0.28 100 5.45 0.76 2.41 313.44 14.04 44.4 10 15.8
0.17 70 5.46 0.74 2.21 333.62 13.41 40.24 9 14.76
0.06 40 4.25 0.89 2 401.17 23.11 51.69 5 4.67
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0.03 10       1 2.36
0.02 10       1 1.18

Table 1. Mean luminance of DRDC stimulus, DRDC-VEP amplitude and latency data of 

the significant cases at the first harmonic stimulus frequency are shown in the table. 

The number of significant DRDC-VEPs and mean T2
circ values can be seen in the last 

two columns.

Linear regression could not be fit (first harmonic: F[1,72]= 0.7, p=0.4; second harmonic: F[1,26]= 1.5, 

p=0.23; third harmonic: F[1,24]= 0.78, p=0.38) to the DRDCVEP amplitudes as a function of log 

luminance. Summary of the amplitude data for the DRDCVEP is shown in Fig. 2. Results indicate 

that the DRDCVEP amplitude is independent of luminance. 

Fig. 2. The mean DRDCVEP amplitude as a function of mean screen luminance. The amplitude 

is defined as 2*√(x2+y2), where x and y are the decomposition of the Fourier vector of the first 

harmonic of the stimulation frequency. Dots represent the group average (n=510), error bars 
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represents the SEM. Since only one subject had significant responses at the two lowest 

luminance levels, that data was excluded.

A linear model could be fit to the phase data as a function of log luminance:  Latency (ms)= 63.4 x 

log L + 292.16; (r2=0.55, F[1,72]=87.82, p<0.01), where latency data was computed as follows: 

Latency (ms) = (Φ± 2π)*(T/2π), where T=0.5333s (the time period of the DRDC stimulus) Φ =  

arctan(x, y), where x and y are the decomposition of the Fourier vector of the first harmonic of the 

stimulation frequency. L is the mean luminance of the frames in cd/m2. Decreased stimulus luminance 

leads to phaseshift, i.e., latency increase (Fig. 3). The relatively high r2 value indicates strong 

correlation.

Fig. 3. The mean DRDCVEP latency as a function of mean screen luminance. DRDCVEP 

phases were calculated as follows: Φ (rad) =arctan(y/x); where x and y are the decomposition of 

the Fourier vector of the first harmonic at the stimulation frequency, then corrected by stimulus 

cycle “Φ± 2π“ similarly to MATLAB’s unwrap function. Phases were then converted to latencies 

as follows: (Φ’(ms)= (Φ± 2π)*(T/2π); where T=533 ms. Dots represent the group average 
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calculated from all 10 subjects and error bars represent the SEM. Since only one subject had 

significant responses at the two lowest luminance levels, that data was excluded. 

Monocular stimulation failed to evoke significant VEP responses at each luminance level in every 

subject. The mean T2
circ ±  SEM was 1.08± 0.76 (n=20) for the first harmonics.

Fig. 4. Mean VEP latencies as a function of luminance. Filled circles: DRDCVEP phase 

converted to latency; Empty circles: PVEP P100 latency; Crosses: PERG P50 latency. Error 

bars represent the SEM. Regression slopes for PERG P50 and VEP P100 latencies are 

statistically identical. Dashed lines show examples of the expected curves of DRDCVEP latency. 

Our PERG and PVEP data are in accordance with the previous results by KuritaTashima, Froehlich, 

Kaufman, Chiappa and Ropper (KuritaTashima et al 1992) (Chiappa and Ropper 1982; Froehlich and 

Kaufman 1991) . Regression lines for PERG and PVEP latencies as a function of log luminance (Fig. 

4.) were: P50 = 16.42x + 63.61; r2 = 0.79177; F[1,20]=76.05; p<0.005; P100 = 18.87x + 118.23; r2 = 

0.8813; F[1,20]=148.59; p<0.005, respectively. The expected curve of DRDCVEP latency was 

assumed to be parallel to PVEP and PERG data. Any parallel line with similar slope, regardless of the 
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intercept, would have met our expectations. Experimental data (filled circle) showed about 3 times 

steeper regression slope than the expected (DRDC Latency (ms)= 63.4 x Log L + 292.16; (r2=0.55, 

F[1,72]=87.82, p<0.01)

Fig. 5. Mean VEP amplitudes as a function of luminance. Filled circles: DRDCVEP; Empty 

circles: PVEP P100 amplitude; Crosses: PERG P50 amplitude. Error bars represent the SEM. 

While DRDCVEP amplitude is luminance independent, decreasing luminance causes a decrease in 

the amplitude of the P100 and P50 waves. Regression lines for PERG and PVEP amplitudes as a 

function of log luminance (Fig. 5.) were: Amplitude (P50)=2.54xLogL+1.52; r2=0.57; F[1,20]=26.8; 

p<0.005; Amplitude (P100)= 3.42xLog L+13.51; r2=0.41; F[1,20]=13.98 p<0.005. The low r2 value 

and higher SEM can be attributed to a small number of subjects (n=3) and the greater variability 

between individual amplitude values.
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Conclusions and Discussion

Despite the fact that DRDCVEP was invented decades ago, the effect of stimulus luminance has 

never been investigated systematically before. In previous studies, the DRDC stimulation was 

performed practically always at the highest attainable luminance level independent of the channel 

separation method. Channel separation methods include anaglyphic red/blue(Birch and Petrig 1996), 

anaglyphic red/green(Julesz et al 1980) and liquid crystal shutter method(Westall et al 1998). In the 

present study we investigated the effect of stimulus luminance on DRDCVEP in the range of 

0.0154.75 cd/m2. The results of our study indicate that the DRDCVEP was reliably recordable in a 

wide luminance range and its amplitude was practically independent of luminance in the range of 

0.064.75 cd/m2. Our data showed that the luminance threshold was approximately 0.1cd/m2 below 

which DRDCVEP is not reliably recordable. Finally, there was a significant change in DRDCVEP 

phase suggesting an elongation of neuronal processing time with decreasing luminance. 

Technical Limitations

It would be interesting to overcome the limitation of the anaglyphic method and observe the effect 

of luminance at higher levels. In order to achieve higher luminance, in a preliminary study, our team 

used a mirror stereoscope by creating a blackwhite DRDC stimulus at > 100 cd/m2. Although it was 

possible to generate stimuli at much higher luminance levels, subjects found it extremely difficult to 

maintain the fusion over the necessary period of time without having constant binocular cues in the 

visual field. Stable and repeatable VEP measurements were almost impossible to perform. T2
circ 

statistics showed significant and reliable results only in the most experienced subjects. The limitations 

may arise from the mirror stereoscopic technique itself and are independent of luminance.

When using the anaglyphic technique, fusion is easy and can be maintained effortlessly. Unlike 

other VEPs, DRDCVEP is highly sensitive to the binocular percept; as long as the pulsation was 
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perceived by the subjects, VEPs could be measured at the level of perception threshold. Although 

there is no complete overlap between perception and VEP data, the correlation is obvious. This 

discrepancy can be due to uncertainty in the individual interpretation of the visual experience because 

“pulsation” is not apparent at lower luminance levels.

Since the filters did not affect the detectability and reliability of DRDCVEPs in a wide luminance 

range, DRDCVEP amplitudes are independent of luminance and can be recorded even at the 

perception threshold, the dimming effect of the filters themselves is not a significant disadvantage of 

the anaglyphic technique. 

Luminance Reduction Induced Delays (LRIDs) in Perception and Response Timing

Although predicting the real processing or perception time from electrophysiological data (e.g., 

ERG, VEP) is difficult and debatable, the change in latency or phase has been associated with 

elongation of neuronal processing time (Regan 1988).

It is known that luminance has a pronounced influence on retinal processing time that can be measured 

by PERG. Variation of light intensity induced similar latency shift in PERG components and lateral 

geniculate nucleus (LGN) unit responses (Benoit and Lachapelle 1990; Lachapelle et al 1991). The 

same latency shift could be observed during simultaneous PERG and PVEP recordings. Luminance 

reduction caused an identical increase in P50 PERG latency and P100 PVEP latency, leaving the so 

called “retinocortical time” unchanged (Froehlich and Kaufman 1991). P50 in the 2Hz (4 r/s) 

transient PERG originates from both spiking and nonspiking activity of ON and OFF retinal pathways 

(Luo and Frishman), however, contribution of secondary lightevoked processes, a slow but massive 

potassium influx to the Müller cells was also described (Newman 1985). Although absolute peak time 

of P50 in the ERG can not be considered as a direct measure of retinal processing time, a change in 

P50 wave latency reflects a change in retinal processing time.
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The neuronal source of P100 wave, a major component of PVEP, is highly controversial. Many 

authors concluded that the P100 component has striate and exrastriate generators (Di Russo et al 

2005). The extant literature suggests that P100 is most probably the result of a reentrant activation 

throughout the cerebral cortex including V1 and extrastriate cortical areas; that is, a topdown 

mechanism from parietal and frontal regions (SaintAmour et al 2005). Although P100 is an index of 

relatively late visual processing stages, its latency is closely correlated with the neuronal processing or 

transmission delay of visual information. Halliday reported about a 15 ms delay for each log decrease 

in retinal luminance (Halliday 1980; Halliday et al 1973). Froelich and Kaufman, during simultaneous 

PERG and PVEP recordings, showed that the 16.5 ms delay in PVEPs could be fully accounted for the 

delay in retinal processing (16.2 ms /log in PERG)(Froehlich and Kaufman 1991). Our simultaneous 

PERG and PVEP recordings essentially support those findings and regression analysis showed about 

1718ms/log delay for both PERG and PVEP latencies (fig. 4.). A slightly longer delay can be 

explained by the smaller check size used in our experiments.

Based on the above literature, our NULL hypothesis assumed that LRID in DRDCVEP latency is 

predictable from PVEP and PERG data, (i.e., DRDCVEP, PVEP and PERG delays vs. luminance 

function curves should be parallel) (Fig. 4.). If our assumptions were correct, LRIDs in both types of 

VEPs and PERGs could be simply explained by retinal delay mechanisms.

The present study revealed that a tenfold reduction in luminance caused roughly a 63 ms delay in 

latency of DRDCVEPs in the established luminance range. The degree of delay observed was far 

beyond our expectation and more than Diehl’s, Halliday’s or Froehlich’s data would suggest. Diehl 

measured interocular delays (IODs) with his intocdelmeter, which was composed of delayed dynamic 

random dot stereograms (DDRDS). This intocdelmeter was designed to measure pathological IODs in 

patients with neurodegenerative disease; nevertheless, during testing, NDFs were used to introduce 

monocular LRID and consequently IOD in normal subjects. In his experiments, the IOD 

fundamentally altered the simultaneous perception of the two eyes, which could be accurately 

compensated with and measured by changing the delay in the DDRDS. About 15 ms IOD could be 
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measured with Diehl’s method for each log monocular luminance reduction (Diehl 1991). Since the 

measured IOD after monocular LRID are in agreement with the delay measured with PERGs and 

PVEPs, this data suggests that delays in the input to the binocular correlation processing neuronal 

mechanisms could be entirely explained by the very similar 15 ms/log retinal delay.

The exact brain structures where the binocular correlation may be processed are not yet clear, but 

anatomical and physiologic studies demonstrated that binocular disparity sensitive neurons can be 

found in striate as well as in peristriate areas in monkeys (Poggio and Fischer 1977) (Hubel and 

Livingstone 1987; von der Heydt et al 2000; Watanabe et al 2002)and in human(Backus et al 2001) 

(Tsao et al 2003) Explicit stereoscopic edge detection neurons were found in V2  (von der Heydt et al 

2000). Our steeper regression data (i.e., 63 ms/log) on the DRDCVEP latency as a function of 

luminance can be explained by the following two ideas: Either there may be a higher level (i.e., 

cortical) time consuming LRID processing that may reflect some extrastriate luminance processing 

mechanism, or more probably, the integration of the twochannel visual information (i.e., stochastic 

spike trains) during the binocular correlation process results in a steeper LRID response. This 

integration may take place in the primary visual cortex and could be followed in more anterior 

extrastriate cortical regions (Neill and Fenelon 1988). The steeper LRID could be attributed to the 

biophysical constrains (e.g. the time constant of the binocular integrating neuron, type of 

computational algorithm implemented in the neuronal processing of correlation) determining the 

correlation process at the neuronal level.

Luminance Processing in the Visual System

According to the textbook view, the centersurround organization of receptive fields in the retina 

and lateral geniculate nucleus (LGN) allows transmission of contrast information, rather than 

luminance information, toward visual cortical areas. Cat (Barlow and Levick 1969; Mante et al 2005; 

Rossi and Paradiso 1999) and monkey (Kayama et al 1979; Maguire and Baizer 1982) experiments, 

however, clearly demonstrated that retinal, LGN and primary visual cortical (V1) neurons encode both 
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luminance and contrast information. Some authors categorically deny the dominance of contrast 

information; Valduish at al. claim that the processing of local and mean scene luminance predominates 

over contrast integration in surfaceresponsive neurons of macaque primary visual cortex (Vladusich 

et al 2006). Colocalization of luminance and color responsive areas was also found in macaque V1 and 

V2 (Roe et al 2005), suggesting that luminance sensitive neurons have a role in encoding information 

in threedimensional color space (Peng and Van Essen 2005). Probably, these neurophysiological data 

form the basis of brightness and lightness perception in mammals and humans.

In the present study, we found no amplitude modulation of DRDCVEP responses to luminance. 

Contrast independence was also found previously, which suggests dominant magnocellular  (MC) 

input to the binocular information processing cortical areas. Motiononset VEP, which is also 

suspected to be processed via MC visual pathways, showed no amplitude modulation either, when the 

luminance was varied between 0.003 and 100 cd/m2 (Kubova et al 2004). The simplest explanation for 

the lack of amplitude modulation could be that neither DRDC nor motiononset stimulation activate 

luminance and/or contrast encoding neuronal populations in the visual cortex. Colocalization of 

luminance processing and color encoding neurons in V1 and participation of luminance neurons in 

color encoding suggest that luminance processing cortical neurons receive dominant parvocellular 

(PC) input from the LGN. MC stream, which is quite irresponsive to color contrast, probably does not 

carry luminance or fine contrast information.

Conversely, PVEP and PERG amplitudes showed strong reduction with decreasing luminance. 

Since PERG response is result of both spiking and nonspiking neuronal activity in the retina (Luo and 

Frishman), it is not surprising that luminance has a major influence on PERG amplitude. Most VEP 

experiments revealed mixed contribution of MC and PC streams in the generation of pattern evoked 

cortical responses (Bobak et al 1984; Rudvin et al 2000; Souza et al 2007; Valberg and Rudvin 1997). 

The mixed contribution was described by nonlinearities or a multislope characteristic of the 

amplitudecontrast response curves evoked by different spatial frequency gratings at various reversal 

frequencies. These studies were based on the clearly different contrast response functions of MC and 
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PC neurons in the LGN. MC neurons have high contrast gain and their response is easily saturated at 

low contrast, while PC neurons respond to contrast almost linearly (Kaplan and Shapley 1982; 

Shapley et al 1981). PVEP amplitude in our study showed linear relationship in the luminance

amplitude response curve and the amplitude reduction for each log luminance decrease was similar to 

that reported by Halliday (Halliday 1980). Although there is no evidence in the literature that 

luminanceamplitude responsiveness of cortical VEPs could be explained by MC or PC contribution, 

we hypothesize that a flat luminanceamplitude function curve of DRDCVEP response found here, 

similarly to motiononset VEPs (Kubova et al 2004), may be due to dominant MC input to the 

binocular correlation processing cortical neuronal network.
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