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Loe ka: „Kui ohtlik on sinine vagus silmadele?“ Laura Mauring,
Eesti Arst 2018

Silm kui meeleelund

VALGUS
objektidelt
keskkonnas

Kahte silma vajab inimene ruumiliseks
nägemiseks

← võrkkest ehk
reetina sisaldab
fotoretseptoreid ja
nende tööks
vajalikke
pigmentepiteeli
rakke

Valguse murdumine, silmalääts ja
akommodatsioon ehk lähedale fokusseerimine

Kaugnägevus +

Normaalne nägemine

Lühinägevus -

Mis on valgus?
Valgus on potentsiaalselt ohtlik
võrkkesta fotoretseptoritele.
Kahjustus sõltub valguse
intensiivsusest ja toime kestusest.
Näiteks võrkkesta päikesepõletus –
piisava kaitseta päikesevarjutuse
vaatamisest tekkiv termiline kahjustus
infrapunakiirtest
Näiteks kõrge energiaga (tööstuslikud
või ebaseaduslikud) laserpointerid
võivad pikemaaegsel vaatamisel anda
fotokeemilise toksilise
võrkkestakahjustuse

BLH – „blue light hazard“ ehk sinivalgusoht

Piik 435 nm (±20 nm)

Tänapäeval kasutuses olevad valgusallikad võivad teatud tingimustel
põhjustada reetina rakkude kahjustust, sh pöördumatut kahjustust

Kaitsemehhanismid:
•
Silmalaud, kulmukaared
•
Silmalääts – lastel laseb läbi lühema lainepikkusega valgust
•
Reflektoorne silmade ärapööramine, sulgemine

Sinivalgusoht kui aktuaalne teema
Päikesevalgus ja ealine maakuli
degeneratsioon

Muutuvad
valgustuse
tehnoloogiad:
Direktiiv
2012/27/EU
energiasäästlikkus

Lisaks
nägemisretseptoritele,
mõju võrkkesta
melanopsiin-seotud
ganglionirakkudele –
une-ärkveloleku rütmi
regulatsioon

Suurem ekspositsioon – aeg
ekraanide ees, nutitelefonide
ja –tahvlite ajastu

Sinise valguse kunstlikud allikad
Valgustite kirjeldamiseks kasutatakse
mõistet värvustemperatuur
Soojast valgusest (spektri punane osa)
külma valguseni (sinine osa)
Kelvini (K) ühikutes
Halogeenpirni valgusspekter

Nt. 2000 K küünlaleek, 2700 K klassikaline
hõõglamp, 2900 K halogeenpirn, 4000 K
neutraalne valge ja 6000 K
keskpäevavalgus
Halogeen- ja hõõglamp: sinise valguse
emissioon vähene
Sooja valgusega LED-valgusti valgusspekter

Sooja valgusega LED: sinise valguse
osakaal väike (2700 K)
LED päevavalguslamp: sinise valguse
emissioon just toksilises osas (>6500 K)

Päevavalgusega LED-valgusti valgusspekter

LED-i tööpõhimõte ja
lameekraanid
LCD-ekraanide puhul asub LED või
fluorestsentstoru
vedelkristallmaatriksi taga, seega ei
jõua valguse toksiline osa otse
vaatajani
LED-ekraanide puhul vastab igale
pikslile kolm värvilist alapikslit –
punane, roheline ja sinine
Võrkkestas 3 tüüpi fotoretseptoreid –
L, M ja S (trikromaatiline
värvinägemine)
Nende üheaegne stimulatsioon
tekitab aistingu valgest valgusest

Sinise valguse looduslik allikas - päike
Hästi valgustatud ruumi valgustustihedus on kuni
500 lux
Pilvise ilmaga õues on valgustustihedus 1000 –
30 000 lux
Selgel suvepäeval taevasse vaadates saab inimene
10 x suurema sinise valguse doosi, kui tehislikele
allikatele kehtivad normid (kuni 300 000 lux)
Domineerivad lainepikkused päikesetõusul ja -loojangul

Domineerivad lainepikkused keskpäeval

International Commission of NonIonizing Radiation Protection
• ICNIRP Guidelines on Limits of Exposure to Incoherent
Visible and Infrared Radiation 2013
• Määrab optilise kiirguse ekspositsiooni maksimumid
kunstlikest ja looduslikest allikatest
• Sätestab valgusallikate riskigrupid
• Arvestab soovituslikku valgustustihedust keskkonnas,
valgusallika suurust (eristab punktallikat), distantsi,
nägemisnurka. Mõõtmised hajusallikatele 500 lux
valgustatud pinnale vaadates ning punktallikale 20 mm
kauguselt sisse vaadates
• Eristatakse termilist ja fotokeemilist kahjustust
• Kahjulik ekspositsioon on arvutatud, pidades silmas
minimaalset kahjustuse lävendit ja rakendades sellele
reduktsioonifaktorit (5-10 x)
• Sellest johtuvalt regulatsioon: Standard NF EN 62 471,
mis klassifitseerib LED-valgusallikad 4 gruppi: RG0-RG3
(riskivabast kuni potentsiaalse riskini lühikese või väga
lühikese ekspositsiooniaja jooksul)
• Tavatarbijale kättesaadavad kuni RG2

ICNIRP riskigrupid
Radiance - kirkus
EL-s on hoiatussildid
vajalikud alates RG2

LED valgustite tervisemõjud
•

Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) raport

ICNIRP juhiste kriitika:
1) normid saadakse loomkatsetest, võttes arvesse reetina kahjustuse
lävendit. Arvutatakse doos, mida võib saada 8 h perioodi jooksul.
Seejärel vähendatakse kahjustust tekitavat energiat 5 kuni 10 korda
2) need ekspositsioonimäärad ei suuda hinnata kroonilist igapäevast
ekspositsiooni sinisele valgusele
3) korduvad ja pikemaajalised ekspositsioonid võivad tekitada
kumuleeruva riski, mis võib olla suurem kui määratud
ekspositsioonilimiit
4) soovitused ei võta arvesse sinisele valgusele tundlikku populatsiooni,
kes sinist valgust vähem filtreerivad: lapsed, afaagid, pseudofaagid või
sinisele valgusele tundlikumad indiviidid (teatud reetina haigustega)
Järeldused:
•

Ühtlustada valgusti riskigrupi hindamine, mis hetkel on ebaselge

•

Arvesse võtta sinisele valgusele tundlikud indiviidid

•

Hinnata võimalusel reetinale kumuleeruvat riski (RETINALED; UVLED projektid)

Erinevate ekraanide ja valgustite risk
Uuritud kommertsiaalseid LED-torusid
(60 cm pikad ja 2,6 cm diameetris)
võimsusega 8 W versus sama suured
fluorestsents-torud võimsusega 18 W –
tavapärane valgustus töökohtades (4
lampi torus)

Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging
Risks (SCHEER)
Preliminary Opinion on Potential risks to
human health of Light Emitting Diodes
(LEDs)
Juuli 2017
Euroopa Komisjoni määratud. Eesmärk:
hinnata LED emissioonidest tulenevat
potentsiaalset terviseriski üldpopulatsioonis
Käsitleb LED tervisemõju kõikidest
aktuaalsetest aspektidest
Eraldi sektsioonides silm, nahk, uneärkveloleku rütm
Massiivne läbi töötatud teaduslik kirjandus
3 SCHEER töögrupi eksperti, 6 eksperti
väljastpoolt 9 erinevast riigist

• Pikaaegse mõju kohta pole teavet
(uudne tehnoloogia)
• Kui ei ületata ICNIRP norme, pole ohtu
• Siiski võib olla peegelduse, väreluse,
segaduse ja tähelepanu hajumise
probleemi (stroboskoopilised efektid
hämardamise korral)
• Pole leitud tõestust, et LED-d on
ohtlikumad, kui teised tehnoloogiad,
isegi (vrdl CFL) võib olla kasulik, et nad
ei emiteeri üldse UV
• VR-seadmed, kus LED on väga lähedal
silmale – luminents on väga madal,
ekspositsioonilimiiti suure
tõenäosusega ei ületata
• Murekoht: teatud sõidukite kõrge
luminentsiga välised valgusallikad –
sinise rikkad, suurendatud hajuvuse ja
peegeldusega, eriti vanemate inimeste
jaoks

• On
teatud
tundlikud
grupid
(luupus)

UNE-ÄRKVELOLEKU RÜTM

• Uuringud näitavad, et sinivalguskaalutud kiirgusvõimsus ekraanidest on
<10% reetina sinise valguse
fotokeemilise kahjustuse tekke limiidist,
eeldades > 3 h vaatamist

NAHK

SILM

SCHEER kokkuvõttes

Autodes kasutatav
sisevalgustus mõnedel
juhtudel on pulseeritud
emissiooniga, mis võib
põhjustada fantoomkiiri pea
või silmade kiirel liigutamisel
→ juhtimise ohutus?

• Pole täielikult selge (sinise)
valguse aktsioonispekter uneärkveloleku regulatsioonis
• On näidatud, et normaalne
LED või LED-valgustatud
ekraanide kasutamine võib
segada ööpäevarütmi, nagu
ka teised kunstliku valguse
tüübid
• LED-d, mille spektris on
rohkem sinist, mõjutavad
süsteemi enam ja võib-olla
omavad mõju une kvaliteedile
• Siiski pole ka selge, kas und
häirib LEDst tulnud kiirgus või
tegevus, millega iseenesest
tegeldi LED kasutamise ajal

SCHEER tundlikud grupid
LAPSED
< 3-aastased on vastuvõtlikumad ja nende
aktsioonispektreid võrreldakse läätsedeta inimeste omadega
Eksisteerib Euroopa standard elektroonilistele mänguasjadele
Siiski sinised LED-d võivad olla lastele pimestavad (“dazzling”)

EAKAD
Vananedes silma ehituse muutuste tõttu hajumine suureneb,
mis eriti puudutab sinist valgust – ebamugavustunne LEDekraanide vaatamisel


Reetina degeneratiivsed ja vaskulaarsed haigused – võib olla
suurem vastuvõtlikkus kahjustusele LED-dest, kuid riski
peetakse sarnaseks teiste valgusallikatega, millel on sarnased
emissiooni omadused

Soovitused valgustuseks koolis ja lasteaias
Eestis kehtib töökoha füüsikaliste parameetrite standard EVS-EN
12464-1, kus muu hulgas nõuded valgustustiheduse, räigusteguri
ja värviesitusindeksi osas. Näited:
Silmade tervise
seisukohast:
1. Ruum peab olema
hästi valgustatud (min
300 lux)
2. LED lambid sobivad
hästi, kuid võiks
eelistada soojemaid
toone (3000-4000 K)

Lühinägev laps
Müoopia ehk lühinägevus – silma
refraktsioonihäire, mille puhul valgustmurdvad
jõud (sarvkest, lääts) ei vasta silma
teljepikkusele. Kujutis tekib silma võrkkesta ette
ja ei ole terav. Inimene vajab miinus-prille
Müoopia tekib lapseeas (6-7 a) ja progresseerub
tavaliselt täiskasvanueani. Müoopia areng algab
enne tema avaldumist (koolieelikud,
lasteaialapsed)
Suur müoopia (üle 6 dioptri) viib tüsistusteni,
nagu võrkkesta kahjustus, kollatähni
degeneratsioon ja võrkkesta irdumine, glaukoom
ehk silmarõhu tõus jm
Ravi haigusele puudub. On ravimeetodid
progresseerumise aeglustamiseks (atropiini
tilgaravi, raviläätsed) ja on ENNETAVAD meetmed

Lühinägevuse riskifaktorid
Pärilikkus – müoopial on selge pärilik tegur. Kui suur on
geneetika osakaal lühinägevuse tekkes, on lõpuni teadmata.
On kindlaks tehtud u 150 erinevat geenilookust, mis on seotud
müoopiaga
Keskkonnarisk: teaduslikult tõestatud seos õues veedetava
ajaga ja lähitöö intensiivsuse/kestusega
Kõrgem haridustase on seotud suurema
lühinägevuse esinemisega – vähem aega õues
veetmiseks? Rohkem intensiivset lähitööd?
Kõige rohkem esineb lühinägevust
Ida-Aasias (kuni 80 %)

Lühinägevus – mis puutub siia valgus?
Mida rohkem aega veedab laps õues, seda väiksem on tema risk lühinägevuse tekkeks
Miks?
Teooria: päiksevalgus (ka pilvisel talvepäeval meie laiuskraadidel) omab kaitsvat toimet ja
pakub silma arenguks kõiki vajalikke lainepikkusi. Eriti peetakse tõenäoliselt protektiivseks
sinise valguse osa spektrist.
Maapiirkondades ja madalama haridustasemega ühiskondades on müoopiat vähem –
lapsed on rohkem õues?

Lähitööl on lühinägevuse teket provotseeriv toime

Intensiivne ja kauakestev lähitöö (lugemine, arvutitöö
või nutitelefonis/tahvlis veedetav aeg) suurendab riski
lühinägevuse väljakujunemiseks
Mehhanism ei ole üheselt selge. Arvatakse, et lähitööga
seotud silmalihaste pingutus (akommodatsioon)
võimendab müoopia arengu mehhanisme (silma telje
pikkuse kasv)

17. Rahvusvaheline Müoopia Kongress

www.myopia.org

Assessment of potential myopia risk factors,
including chronotype, in adolescents in Estonia
Dr. Kadi Palumaa töögrupi uuring
2018-2019. aastal
Svetlana Belova, Katrin Eerme, Kristel Harak, Triin Keller, Maarja
Kirsimäe, Delis Linntam, Teele Palumaa, Reili Rebane, Katrin
Sõnajalg, Marika Tammaru, Mari Tamsalu, Stina Tuubel, Karina
Ülper

•
•

Esimene müoopia uuring Eestis
Eesmärk hinnata müoopia riskifaktoreid teismelistel:
–
–
–
–

Vanemate müoopia (parental myopia)
Õues veedetav aeg (time spent outdoors)
Lähitöö aeg (time spent on near work)
Kronotüüp (chronotype - sleep-wake timing
preference)

Teele Palumaa ja Delis Linntam

Uuringust
123 last vanuses 15-17 aastat kolmest eri Tallinna koolist: Tallinna Reaalkool, Vanalinna Hariduskolleegium ja
Audentese Erakool
Silmade uurimine, sh:
-

Tsüklopleegiline refraktsioon (tilkadega lõõgastatud akommodatsiooni tingimustes)
Silma teljepikkuse mõõtmine
Keratomeetria ehk sarvkesta mõõdud
Silmapõhjade uurimine

Küsimustik päevaste tegevuste (lähitöö, õueaeg) ja vanemate müoopia kohta
Morningness-eveningness questionnaire (MEQ) *
Müoopia – tsüklopleegiline sfääriline ekvivalent-refraktsioon (SER)
≤ –0.50 D
Statistiline analüüs – multivariate logistic regression
TULEMUSED:

1. Valimis esines müoopiat 31 %-l lastest
2. Statistiliselt oluline seos mõlema vanema
müoopiaga
3. Audentese Erakooli laste seas oli suhteliselt
vähem lühinägevust

Kuidas lapsi kaitsta?
Reegel: 1 tund lähitööd = 1 tund õues
IGA PÄEV 2-3 h õues!!!
Vahetunnid õues
Päikesevalgus on parim valgus (ka pilve tagant!)
• Päikesevalgus on tasuta!

Õues veedetav aeg ei ole ainult silmade jaoks hea
ja vajalik?
www.liikumakutsuvkool.ee

Allikad
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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