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ЧОВЕКЪТ

Човешкото око – 
прозорец към света

Николай Лазаров

Възприемането на света око-
ло нас е омайвало, окуражавало 
и вдъхновявало човечеството 
през вековете. Близо 85% от 
общото ни познание за външ-
ния свят идва чрез зрението. 
То е най-важното, най-ком-
плексно и най-добре развито 
човешко сетиво. Чрез него, 
стъпка по стъпка, пред нас се 
е разкривала мистерията на 
живота. Но запитвали ли сте 
се някога как е устроен зрител-
ният орган, как в действител-
ност работи човешкото око 
и по какъв начин се пораждат 

образите, които виждаме?

Органът на зре-
нието – окото, е 
най-комплексният 
орган, който прите-
жаваме. То е изгра-
дено от повече от 
2 милиона съставни 
части, които рабо-
тят единно за обща 
кауза: визуализиране 
на околния свят. За 
тази цел то може 
да функционира без почивка на 100% 
във всеки момент от денонощието. На 
практика окото е периферната част на 
зрителния анализатор, включващ още 
система от възходящи пътища, по кои-
то възприетата зрителна информация 
мигновено се предава до мозъчната кора 
със скорост 36 килобита в час. Забележи-
телен факт е, че близо половината от 
нашия мозък участва в зрителния про-
цес, а от друга страна само една шеста 
от самото око е в директен контакт с 
външната среда.

Окото е сложен комплекс, изграден от 
централен орган – очна ябълка и спома-

гателни структу-
ри (очни мускули, 
вежди, клепачи и 
конюнктива, слъзен 
апарат), които я 
движат, изхранват 
и защитават. Очна-
та ябълка се разпо-
лага в чифтна кост-
на кухина на лице-
вия череп, наречена 
очница (лат. orbita), 

където е обвита от голямо количество 
мастна тъкан за защита. При човек тя 
е приблизително сферична структура с 
диаметър 23 – 24 mm, тегло около 7.5 g 
и обем 6.5 cm3. Човешкото око достига 
окончателната си големина между 3- и 
13-годишна възраст, която не се проме-
ня до смъртта. С други думи го е казал 
поетът (Дамян Дамянов) – „У човека 
само две неща не остаряват – очите и 
мечтите“. Очната ябълка се състои от 
три обвивки – външна съединителнотъ-
канна, средна съдова и вътрешна (рети-
на), разположени концентрично около 
вътрешно ядро от светопречупващи 
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Очна ябълка в очница и допълнителни структури на окото 
(Източник: https://www.oercommons.org)

Схема на роговица и склера 
(Източник: https://www.shutterstock.com)

среди – леща, стък-
ловидно тяло и очни 
камери, изпълнени с 
воднист сок. 

Най-външната об-
вивка на очната ябъл-
ка е плътна и изпъл-
нява опорна функция. 
Предната й част е 
прозрачна, еластична 
и се означава като ро-
говица (лат. cornea). 
Тя заема една пета 
от повърхностната 
площ на окото, при-
тежава елипсоидна, подобна на изпъкна-
ло часовниково стъкло форма, диаметър 
11 – 12 mm и дебелина в периферията 
около 1 mm. Централната й част, т.нар. 
роговична шапка, е двойно по-тънка и 
служи за прозорец на светлината. Нейни-
те оптични свойства осигуряват при-
близително две трети (44 диоптъра) 
от общата рефрактивна сила на окото. 
Задната част на външната обвивка, на-
речена склера (гр. scleros, твърд), е зна-
чително по-плътна и има дебелина от 
около 0.3 mm до 1.0 mm. Тя обхваща че-
тири пети от общата площ на окото 
и придава неговата форма. Към нея се 
прикрепват мускулите, които движат 
очите. Отзад тя е перфорирана за влак-
ната на зрителния нерв и кръвоносните 
съдове, а отпред обхваща плътно рого-

вицата. Склерата е непрозрачна, белез-
никава на цвят и се описва като „бяло-
то на окото“. Промяната в нейния цвят 
често е признак на метаболитно раз-
стройство на организма, тъй като тя 
е сравнително неактивна метаболитно 
и има само ограничено кръвоснабдяване. 
Склерата се състои от плътни колагено-
ви влакна, които са подредени в непра-
вилни и преплетени връзки и определят 
силата и гъвкавостта на очната ябълка. 
Тя играе основно защитна роля, предпаз-
вайки очното съдържимо от увреда.

Средната обвивка на очната ябълка е 
съдова и има три отдела – заден, съдо-
вица (лат. choroidea), среден, ивичесто 
(или ресничесто) тяло и преден, дъгови-
ца (лат. iris). Хороидеята се разпростира 
върху две трети от съдовата обвивка. 
Тя представлява тънка, кафеникава мем-
брана, която, обвивайки пихтиестото 
централно съдържимо на окото, се оп-
риличава на ципата на черно гроздено 
зърно, поради което е известна още 
като увея (лат. uva, грозде). Цветът 
и името й се дължат на обилието на 
кръвоносни съдове, които допринасят 
за ключовата є роля за поддържане на 
вътреочната температура и трофика-
та на външната метаболитно активна 
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Структура на увеята – ирис, ресничесто тяло и хороидея
(Източник: https://www.allaboutvision.com)

Основни цветове на човешкото око 
(Източник: https://www.coolbusinessideas.com)

част на ретината. Ресничестото тяло 
е съставено от околовръстен пръстен 
от съединителнотъканни влакна, про-
дължението му напред – ресничест ве-
нец от 70 – 80 пръстовидни израстъка 
с гъста капилярна мрежа в тях и ресни-
чест мускул от гладкомускулни влакна. 
Ресничестото тяло произвежда воднис-
тия сок и служи за нагаждане на окото за 
близко гледане, т.нар. акомодация. Ири-
сът е предно продължение на ресничес-
тото тяло. Той представлява дъговид-
но извит цветен диск, отделящ предна-
та от задната очни камери, с центра-
лен отвор, чрез който те комуникират 
помежду си. Ирисът, наречен на името 
на гръцката богиня на дъгата Ирида 
(гр. Ἶρις, небесна дъга), е отговорен за 
цвета на очите, тъй като задната му 
повърхност е пигментира-
на, а във вътрешността 
му се съдържа вариращ по 
дебелина слой, изграден 
от пигментни клетки, ме-
ланоцити. Броят на тези 
клетки и количеството 
меланин, натрупан в тях 
определят окраската на 
очите – тъмните (кафяви 
и черни) очи имат повече 
меланоцити, докато при 
светлите (сини, сиви или 
зелени) очи те са оскъдни. 

По същата причи-
на – липсата на пиг-
ментни клетки, бе-
бетата се раждат 
със светли очи. Ин-
тересен факт е, че 
пръстовите отпе-
чатъци имат 40 уни-
кални характеристи-
ки, а ирисът – 256. 
Именно поради тази 
причина сканиране-

то на окото става все по-популярно 
като бърза технология за биометрична 
идентификация на личността. Зеница-
та (лат. pupilla) е отвор, очертан от 
централния ръб на ириса. Тя играе роля-
та на диафрагма, която контролира ко-
личеството светлина, навлизаща в око-
то. Нейната активност е под контрола 
на вегетативната нервна система – на 
тъмно мускулът, разширяващ зеницата 
се съкращава и тя е широка, позволявай-
ки повече светлина да навлезе в окото, 
докато на светло зеницата е свита. Ед-
наквата парасимпатикова инервация на 
мускула, свиващ зеницата и на ресничес-
тия мускул обяснява защо нагаждането 
на окото за ясно близко гледане се съпро-
вожда от стесняване на зеницата. При 
насочване на силна светлина към окото, 



31

Схематична илюстрация на ретината
(Източник: https://openi.nlm.nih.gov)

зеницата се свива, за да предпази рети-
ната от попадане на прекалено много 
светлина върху нея. Този феномен се на-
рича зеничен светлинен рефлекс и него-
вото отсъствие се използва от лекари-
те за установяване на мозъчна смърт.

Вътрешната обвивка на окото е 
представена от ретината. Ретината 
е мембрана със сетивна функция, която 
покрива задната част на очната ябълка. 
Тя е тънка структура с варираща от 
0.04 до 0.4 mm дебелина. Ретината има 
два дяла – преден, постилащ ресничес-
тото тяло и ириса, който е оптически 
неактивен, „сляп“ дял, и заден, който 
съдържа светочувствителни клетки и 
неврони от пътя на зрението, и е оп-
тически активен. Този дял е изграден 
от два слоя – пигментен и мозъчен (нер-
вен) слой. Пигментният слой се състои 
от клетки, съдържащи кафяв пигмент 
– фусцин. Нервният слой се разполага 
от вътрешната страна на пигментния 
и е прозрачен. Той съдържа три типа 
клетки – фоторецепторни, биполярни 

и ганглийни, които са свързани помежду 
си в синаптична верига и представля-
ват първите три неврони на зрителния 
път. В зависимост от формата на свои-
те периферни израстъци, фоторецеп-
торните клетки са два вида: пръчици и 
конусчета. Пръчиците са многобройни, 
наброяват 120 милиона и съдържат зри-
телния пигмент родопсин. Те са отго-
ворни за възприемането на контраста 
светло-тъмно и сивите тонове, акти-
вират се при намалена осветеност и 
представляват рецептори за черно-бя-
ло възприемане и нощно виждане. По 
тази причина неслучайно се казва: „На 
тъмно всички котки изглеждат сиви на 
цвят“. Конусчетата са около 7 милиона 
и са разположени в централната част на 
ретината. Те съдържат фотопигмента 
йодопсин и представляват рецепто-
ри за цветното зрение. Съществуват 
три типа конусчета, съдържащи раз-
лични цветни пигменти, възприемащи 
при достатъчна светлина трите ос-
новни цвята на видимия спектър – син, 
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зелен и червен. Малък брой (около 1-2% 
от всички) ретинални ганглийни клетки 
също са фотосензитивни. Ролята на фо-
торецепторните клетки е да приемат 
светлинните сигнали и да ги трансфор-
мират в нервен импулс (т.нар. фотот-
рансдукция), който се предава по синап-
тичен път към биполярните неврони. 

Те от своя страна го препредават на 
ганглийните клетки, чийто централни 
(аксонални) израстъци образуват зри-
телния нерв. Чрез него информацията 
от двете очи се предава за преработ-
ка до зрителната кора в тилния дял на 
главния мозък. 

Вътрешното ядро на окото включва 
двете очни камери, изпълнени с воднист 
сок. Течността в него поддържа конвекс-
ната форма на роговицата, изхранва нея 
и лещата, снабдява ги с кислород и пома-
га в борбата с очните патогени. Очна-
та леща е двойноизпъкнала еластична 
кристаловидна структура, която фоку-
сира светлинния сноп върху ретината. 
Тя допринася с една трета (около 15 – 18 
диоптъра) за общата пречупвателна 
сила на окото. Стъкловидното тяло за-
ема четири пети от вътрешността на 
очната ябълка. Представлява прозрачна, 
безцветна желатинозна маса, която слу-
жи за светопречупваща среда и придър-
жа ретината на място, прилепнало до 
средната очна обвивка.

Окото работи подобно на фотоапа-
рат със своя собствена оптична систе-
ма с максимална пречупвателна способ-
ност около 72 диоптъра. Светлината 
навлиза през роговицата и се насочва 
към зеницата, преминава през криста-
ловидната леща и прозрачната теч-
ност на стъкловидното тяло, пречупва 
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Офталмоскопично изследване на очното дъно
(Източник: https://www.vrmagic.com)

се през тях и се фоку-
сира като истински, 
но обърнат и умален 
образ върху ретина-
та. В нея светлин-
ната енергия се пре-
образува в пръчици-
те и конусчетата в 
електрически сигнал 
(нервен импулс), кой-
то се пренася чрез 
зрителния нерв до 
мозъка за интерпре-
тация. На практика 
процесът на виждане 
не се осъществява в 
окото, мозъкът е мястото, където се 
оформя картината. Тук видяното от 
двете очи се наслагва, образът се обра-
ботва и обръща отново на 180 градуса 
като се формира триизмерно изобра-
жение. Забележително е, че зрителна-
та кора заема само около 3% от мо-
зъчната кора, но тук се намират 10% 
от коровите неврони. Това е още един 
аргумент в полза на тезата, че човек 
е зрящо същество. И наистина, силата 
на човешкото око е невероятна. Ако 
окото беше цифров фотоапарат, то 
щеше да е с разделителна способност, 
еквивалентна на 576 мегапиксела, дока-
то съвременните любителски фотоа-
парати от по-висок клас разчитат на 
16-мегапикселова резолюция.

Синхронните движения на очите в 
пространството се извършват от 
шест външни очни мускула, които са 
едни от най-силните мускули в човешко-
то тяло – те са сто пъти по-мощни от 
необходимото за работата, която вър-
шат. Редица изследвания показват, че 
движенията на очите са тясно свързани 
с когнитивни процеси като внимание, 
памет и вземане на решения. Очните 
движения не просто отразяват опре-

делени аспекти на мозъчната функция, 
но също така ги повлияват и активно 
участват в тях. Те са индикатор и за 
настъпващи възрастови изменения и не-
вродегенеративни нарушения на мозъка. 

Специалистите метафорично каз-
ват, че окото е част от мозъка, изнесе-
на навън. И ако това е така, то тогава 
окото е единствената част от мозъ-
ка, която е достъпна за непосредстве-
но наблюдение, и единствената част 
на тялото, където директно могат 
да се видят нервна тъкан и кръвоносни 
съдове. Както през прозореца можем 
да гледаме света навън, но можем и да 
надзърнем какво се случва вътре, оф-
талмолозите използват специален апа-
рат, наречен офталмоскоп, с който да 
надникнат и разгледат вътрешност-
та на окото. С негова помощ при пряко 
наблюдение на очното дъно се получа-
ва полезна анатомична и функционална 
информация за състоянието на задния 
сегмент на окото, чрез която успеш-
но могат да се диагностицират нару-
шенията на ретината и нейните кръ-
воносните съдове. Очни заболявания 
като глаукома и възрастова макулна 
дегенерация, наследствена (генетич-
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но-предавана) ретинална дистрофия, 
системни болести като захарен диа-
бет и артериална хипертония, мозъч-
ни тумори и установяване на възмож-
ни причини за хронично главоболие са 
част от показанията за извършване на 
това медицинско изследване. От полу-
чените чрез офталмоскопия данни би 
могло да се съди за общото състояние 
на организма. Ирисовата диагностика 
(иридология) е друг ефективен метод 
за определяне на здравословното със-
тояние на човека чрез тълкуване на 
промените в структурата и оцветя-
ването на ириса. Ето защо с пълно ос-
нование на очите се гледа като „огле-
дало на човешкото здраве и болести“.

От друга страна, очите доставят 
не само богата информация за общото 
здраве на индивида, но могат да раз-
кажат много и за емоционалното ни 
състояние. Чрез окото разумът може 
да ни изпрати много емоционални сиг-
нали. Хората и кучетата са единстве-
ните известни видове, които могат да 
четат по погледа на други индивиди. 
Защото очите често издават истин-
ските ни чувства, а погледът никога не 
лъже. Аристотел Онасис винаги носел 
слънчеви очила по време на сделки, така 

че да не издава истинските си емоции. 
Изследванията на американските пси-
холози Дениъл Лий (Daniel Lee) от уни-
верситета в Колорадо в Болдър и Адам 
Андерсън (Adam Anderson) от универ-
ситета Корнел, САЩ, публикувани нас-
коро в списание Psychological Science, 
са показали че чрез изражението на ли-
цето хората могат да общуват емо-
ционално, а чрез окото да предадат 
разнообразна социална информация. И 
наистина, стесняването на зениците 
е широко разпознато от психолозите 
като състояние, свързано със социална 
дискриминация – омраза, подозрение и 
агресия. Разширяването на зениците 
се асоциира с чувствителност, очаква-
не и страх. Неслучайно стара послови-
ца гласи „На страха очите са големи“. 
Народната мъдрост също твърди, че 
„гледаме с широко отворени очи люби-
мия човек“. Психолозите приемат раз-
ширението на зеницата като ясен знак 
за проява на социален и/или сексуален 
интерес. Вероятно затова в миналото 
проститутките са си слагали капки от 
беладона в очите, за да разширят зени-
ците си и така да изглеждат по-желани. 
В крайна сметка, в стремежа да опоз-
нае себе си, човечеството постепенно 
е стигнало до извода, че очите издават 
основни черти на човешкия характер и 
представляват огледало на душата.

Окото е уникален орган с фундамен-
тално значение за човека. За неговата 
изключителна важност е достатъчно 
да припомним, че когато трябва да се 
отнасяме с изключително внимание към 
нещо, използваме поговорката „Пази го 
като очите си“. Защото окото е едно-
временно прозорец към околния свят и 
огледало на вътрешния (физически и ду-
шевен) мир на човека. Или както в новия 
завет на Библията е казано: „Очите са 
светлината за тялото“ (Матей 6:22).


