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Az  emberi  szervezet  működésében  meghatározó  szerepe  van  a 
nappalok  és  éjszakák  váltakozásának.  A  napszakoknak  megfelelően 
végezzük mindennapi tevékenységeinket, mint a munka, tanulás, pihenés. 
Az emberi szervezet működése tehát ciklusok mentén történik, amit napi 
életritmusnak, vagy idegen szóval cirkadián ritmusnak nevezünk. Azonban 
a  ma  használatos  mesterséges  fényforrások  könnyen  megzavarhatják  e 
ritmust,  mely  eleinte  csak  kimerültséghez,  később  azonban  működési 
rendellenességek,  betegségek  kialakulásához  is  vezethet.  Előadásunk 
napjaink fényforrásainak emberi szervezetre gyakorolt hatásáról és annak 
vizsgálatáról szól.
A fény és biológiai óránk kapcsolata

Fejlődésünk  során  kialakult  egy  belső  biológiai  óránk,  mely 
szabályozza  az  alvási  és  ébrenléti  ciklust.  Ezt  az  órát  a  fény  tartja 
szinkronban a retinán található fényérzékeny ganglion sejteken (ipRGC – 
intrinsically  photosensitive  Retinal  Ganglion  Cells)  keresztül,  melyek 
érzékenysége  a  látható  színképtartományon  belül,  464 nm-nél  éri  el 
maximumát.  E  ganglionsejtek  által  keltett  ingerület  továbbhalad  az 
idegpályákon  a  szuprakiazmatikus  magba,  mely  a  24  órás  ritmusunkat 
diktálja, és ezzel  szabályozza a tobozmirigy melatonin kiválasztását.  Ez a 
hormon  felel  a  napszakoknak  megfelelő  biológiai  folyamatok 
szabályozásáért, mint a testhőmérséklet változtatása, vagy az alvási ciklus 
megkezdése, befejezése.
Fényforrások káros hatása

A  mesterséges  fényforrások  –  így  a  mai  korszerű  LED-es 
fényforrások is – könnyen megzavarhatják a napi életritmust. A fényporos 
fehér  LED-ek  a  fénypor  gerjesztést  előidéző  kék  LED  miatt  jelentős 
sugárzással  bírnak az  említett  hullámhossz tartományban.  Ez  a  biológiai 
ritmusunk eltolódását okozhatja,  mivel  szervezetünk így tévesen nappali 
fényviszonyokat  érzékel.  Rövidebb  távon  az  úgynevezett  „jet  lag”-hez 
hasonló  tüneteket  tapasztalhatunk,  mint  fáradtság,  vagy  gyenge 
koncentráló-képesség.  Hosszabb  távon  azonban  komoly  betegségek 
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kialakulását okozhatja.  Állatkísérletek során megállapították a melatonin 
sejtburjánzásgátló  hatását  illetve,  hogy  annak  nem  megfelelő  mértékű 
termelődése  felel  egyes  rákos  megbetegedések kialakulási  kockázatának 
növekedéséért.
Fényforrások hatásának vizsgálata

Munkánk  során  egy  olyan  vizsgálati  módszer  kidolgozásával 
foglalkozunk,  mellyel  közvetlenül  figyelhetjük  meg  a  fényforrások 
éberségre gyakorolt hatását. Ehhez egy olyan eszközt választottunk, mely 
képes  a  szükséges  biológiai  funkciók  vizsgálatára,  mint  a  pulzus, 
testhőmérséklet,  illetve  egyes  agyi  tevékenységek.  Az  agyi  aktivitás 
vizsgálatát EEG szenzorok segítségével végezzük. A műszerrel non-invazív 
módon, a fejbőrön keresztül mérhetjük az egyes agyhullám típusokat, azok 
aktivitását  és  változását,  melyek  információt  adnak  testünkben  zajló 
valamennyi folyamat állapotáról, így aktuális koncentráció-képességünkről 
is.

A mostani előadásban bemutatásra kerülő szoftver képes egy ilyen 
biojel  szenzorról  érkező  jelsorozatot  megjeleníteni  és  feldolgozni.  Az 
elkészült program kutatásunk későbbi fázisaiban nyújt segítséget, ahol az 
előbb  említett  élettani  funkciók  változását  vizsgáljuk  a  megvilágítás 
színképi  összetételének  függvényében.  Az  éberség  vizsgálatához 
elengedhetetlen  az  EEG  szenzorról  érkező  jelsorozat  frekvencia  szerinti 
szétválasztása:  az  alfa,  béta,  gamma  és  teta  hullámok  azonosítása.  Az 
adatok alapján meghatározhatjuk a fényforrások hatását szellemi és fizikai 
képességeinkre,  valamint  olyan  színképi  teljesítményeloszlásokat 
valósíthatunk meg, amelyek a felhasználót támogatják munkavégzésében, 
növelik munkavégzésének hatékonyságát.

Összefoglalás
A  fényforrások  világítási  céljain  túl  fontos  figyelembe  venni 

egészségünkre  gyakorolt  hatásukat  is.  Ha  tevékenységeinkhez  nem 
megfelelő spektrumú világítóeszközt választunk, az hosszú távon hátrányos 
lehet  teljesítményünkre.  Azonban e  hatások  felismerésével  mesterséges 
fényforrásaink  működését  biológia  ritmusunkhoz  igazíthatjuk,  így 
csökkentve egészségünkre gyakorolt káros hatásukat.
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