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Samenvatting. 

In deze literatuurstudie wordt ingegaan op de risico's van lang

golvige ultraviolette straling voor de retina, met name bij 

afakie en pseudofakie. Hoewel gegevens over schadelijkheidsgren

zen bij chronische blootstelling aan deze straling schaars zijn, 

blijkt dat de stralingsbelasting van het afake en pseudofake oog 

van dezelfde grootte orde ia als die waarbij in dierexperimenteel 

onderzoek retinabeschadiging ontstaat. De huidige kennis over de 

biochemische achtergronden van de netvliesbeschadiging wordt be

sproken en er wordt nagegaan welke preventieve maatregelen zinvol 

genomen kunnen worden en schade aan de retina te beperken of te 

voorkomen. 
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1 lnleidina 

Beden ten daae worden vele cataractoperaties uitgevoerd.Na ver

wijdering van het cataract blijft een lensloos oog over, een 

toestand die wordt aangeduid met afakie. 

De afakie wordt optisch gecorrigeerd met een bril, een contact

lens of een intra-oculaire lens ( IOL) die in de voorste of 

achterste ooakamer aeimplanteerd wordt. Deze correctiemiddelen 

zijn aemaakt van alas of kunststof en noodzakelijk aangezien een 

belangrijk brekend medium, de lens, verwijderd is en daarmee de 

moaelijkheid tot het vormen van een scherp netvliesbeeld. De 

toestand van het oog na implantatie van een IOL wordt pseudofakie 

genoemd. 

De retina is na lensextractie meer blootgesteld aan de werking 

van langgolvige ultraviolette straling, UV-A, en er zijn aanwij

zingen dat deze straling schadelijk is voor de retina. In deze 

studie wordt nagegaan hoe men zich de schadelijke werking van 

UV-A voorstelt en in hoeverre er sprake kan zijn van risico voor 

de retina. Met andere woorden: hoeveel UV-A bereikt de retina 

eigenlijk in het normale oog en bij afakie c.q. pseudofakie, in 

verhouding tot de schadelijkheidsgrens of schadelijkheidsdosis, 

voor zover deze bekend is. 

In hoofdstuk 2 van deze literatuurstudie zal het begrip UV-A 

nader worden toegelicht. Daarna wordt in hoofdstuk 3 gekeken hoe 

UV-A het netvlies bereikt, waarbij aandacht besteed zal worden 

aan de transmissie-eigenschappen van de cornea en de lens en van 

brilleglazen,contactlenzen en IOL's. In hoofdstuk 4 komen bioche

mische aspecten van de UV-A werking op de retina ter sprake. 

Vervolgens wordt gekeken welke gevolgen dit voor de retina heeft 

(hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 zal een schatting worden gemaakt 

van de UV-A belasting van de retina en van de schadelijkheids

grens. Tenslotte zullen conclusies worden getrokken over de prak

tische consequenties (hoofdstuk 7). 
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2 Langgolvige ultraviolette atraliq (UV-A). 

Ultraviolette straling is electromagnetische straling.Electromag

netische straling wordt ingedeeld naar golflengte. De voor het 

menselijk oog belangrijke golflengten liggen tussen 400 en 770 nm 

(met overdag een optimwn van ca. 550nm en 's nachts van ca. 490 

nm). Dit gebied van zichtbare straling wordt aan de kortgol vige 

zijde geflankeerd door het UV-gebied en aan de langgolvige zijde 

door het infrarood gebied. Op deze wijze kan men drie categorieen 

onderscheiden: 

ultraviolette straling (golflengten kleiner dan 400 nm) 

zichtbare straling (golflengten tussen 400 en 770 nm) 

infrarode straling (golflengten groter dan 770 nm) 

H:. ra violet 
- A 

Fig 1. Indeling van electromagnetische straling naar golflengten 

(in nanometer, nm). 

Met betrekking tot ultraviolette straling vindt een indeling 

plaats in kortgolvige (UV-C tussen 100 en 290 men UV-B tussen 

290 en 320 mn) en langgolvige ultraviolette straling (UV-A) 

[ Sliney, 1983a). Het UV-A bestrijkt het spectraalgebied tussen 

320 en 400 nm en ligt dus buiten het zichtbare gebied aan de 

kortgolvige kant. Voor de retina is naast het zichtbare golfleng

tegebied en het infrarood al leen het UV-A van belang, omdat 

kortgolvig ultraviolet (UV-B) de retina niet bereikt daar de 

cornea voor deze straling ondoorgankelijk is [Leman, 1980; Zig-
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man, 1983) en UV-C niet door de ozon-laag van de dampkring 

heendringt, en overigens door de cornea wordt geabsorbeerd waar

bij er kans bestaat op keratitis. 

In principe kan electromagnetische straling op twee manieren 

aanleiding geven tot schade, n.l. via thermische reakties en via 

fotochemische reakties. 

Bij iedere stralingsgolflengte die de retina bereikt treden ther

mi1che reakties op. Indien door de warmteontwikkeling een tempe

ratuurstijging van meer dan 10 C optreedt, vindt coagulatie van 

eiwitten plaats (Luecke en Rem:, 1984). 

Bij UV-A en kortgolvige zichtbare straling ( tot 550 mn) treden 

bovendien en vooral -potentieel schadelijke fotochemische reakties 

op [Luecke en Rem,, 1984). Deze reakt ies zijn kritisch afhanke

lijk van de golflengten van de straling. Qua mechanisme houdt een 

fotochemische reaktie in dat een afgebakende hoeveelheid energie, 

atralingsquantmi of foton genoemd, wordt geabsorbeerd waarbij de 

energie ervan wordt overgedragen aan een elektron in een meer 

naar buiten gelegen schil van het molekuul. Daardoor gaat het 

molekuul over naar een hoger gelegen energietoestand. We spreken 

dan van een aangeslagen molekuul. Zo'n aangeslagen molekuul is 

vaak instabiel. Het aangeslagen molekuul kan de extra energie op 

drie manieren omzetten: (1) het kan naar een lager energieniveau 

terugkeren onder uitzenden van straling. Indien deze straling in 

het zichtbare gebied ligt, spreekt men van fluorescentie. (2) Het 

kan uiteenvallen dan wel reageren met een substraat, waardoor een 

of meer nieuwe stoffen gevormd worden. (3) Het kan naar een ander 

boven het grondniveau gelegen energieniveau overgaan zonder fluo

rescentie [Lennan, 1980). Een voorbeeld van een aangeslagen deel

tje is het zgn. singlet-state oxygen dat schadelijk kan zijn 

doordat het met name reageert met meervoudig onverzadigde vetzu

ren (membraanstructuren) en ook met aninozuren ( in peptide ke

tens) [Ham, 1984). 

Voor de energie van een atralingsquantmi geldt de formule van 
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Planck: 

E • h .c / ~ 

waarbij 

Ede energie in Joule [J) is 

h de constante van Planck (h • 6,63 .10-34 Joule.seconde [J.s)) 

c de lichtsnelheid (c • 3.108 meter per seconde [m/s) 

~de golflengte van de straling in meter [ml 

Hieruit blijkt dat stralingsquanta energierijker zijn naarmate de 

golflengte kleiner is. Het is juist deze energierijke, kortgol

vige straling die beschadiging van de retina kan geven. 
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3 Tran111ieeie van UV-A in het oog. 

Of etraling die op de cornea valt de retina kan bereiken wordt 

bepaald door de transmissie-eigenschappen van de optische media 

van het oog [Lerman, 1980]. Deze media zijn achtereenvolgens de 

cornea, het kamervocht, de lens met zijn kapsel en het corpus 

vitreum. In gevallen waarin brekingsafwijkingen gecorrigeerd zijn 

zoals onder meer na lensextractie, spelen brilleglazen, contact

lenzen of IOL's ook een rol. 

De cornea. 

De cornea absorbeert golflengten beneden ca 300 nn (Fig. 2). 

Boven 300 nm blijkt dat verouderingsprocessen de transmissie-ei

genschappen van de cornea be invloeden. Zo is bij 350 nm de 

transmissie voor een 24-jarige ongeveer 50% en voor een 80-jarige 

30% (zie Fig. 2). In Fig. 2 is voor een 8-jarige en een 80-jarige 

ook de optische dichtheid D weergegeven. Dit is een maat voor de 

absorptie: ~-log 1/1 waarbij 1 de intensiteit is van de opval-

lende straling en 1 de intensiteit van de doorgelaten straling. 

O.D. ( YY-8 ) -------------- 1 _ ._ T 
...... ---- • 1• 

1.0 

----~·-.,•-24 Jr Î Transmission 

----,, _,~ ••-• •IO 'I' -- --, -- --· , --- ----' -- ------ ,-' -- ---: _, --i / ,__,---
, / --' / ,,,, , 

--------eo.,, 
Optical Density 

50 

____________ ,.,, 
-------------------------------0 2SO 300 350 «>O 450 500 550 600 650 700 750 Wavelenath (nm) 

Fig 2. Transmissie-eigenschappen van de menselijke cornea bij 

verschillende leeftijden [Lerman, 1980]. 
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Het kamervocht. 

Het kamervocht laat vrijwel alle UV-A straling door [Lerman, 

1980]. 

Het lenskapsel. 

Het lenskapsel geeft een volledige transmissie voor alle golf

lengten [Keates et al., 1983]. 

De lens 

Evenals bij de cornea blijken de transmissie-eigenschappen van de 

lens te veranderen onder invloed van verouderingsprocessen in de 

lens ( Fig. 3). 

100 

to 

IO 

,0 

60 

Y.T 50 

40 

30 

20 

10 

UV-A 
( ) --------------6mo. 

-----------• yr 

25 yr: 

______ 54 yr: 

47 yr: ------

300 350 400 '50 500 550 600 650 100 750 IOO ... 
Fig. 3. Transmissie-eigenschappen van de menselijke lens bij 

verschillende leeftijden [Lerman, 1980]. 

Hierbij valt op dat betrekkelijk vroeg een sterke afn•e optreedt 

in de transmissie van ultraviolette straling en blauw licht. 
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Onder invloed van kortgolvige etraling treedt een gele verkleu

ring op van de lenskern (Binkhorst, 1982; Lerman, 1980; Zigman, 

1983). Deze verkleuring is een gevolg van oxidatieve reakties 

o.i.v. straling die geabsorbeerd wordt door bepaalde molekulen in 

de lens (o.a. tryptofaan, een aminozuur) (Zigman, 1983). De gele 

verkleuring betekent in feite een filtering van blauw licht. Deze 

filtering beïnvloedt de gezichtsscherpte gunstig an twee redenen 

(Binkhorst, 1982; Lerman, 1980, Zigman, 1983). Ten eerst vermin

dert de hinderlijke schittering doordat er minder lichtverstrooi

ing optreedt, want blauw licht wordt het 1terkst verstrooid. Ten 

tweede nemen de gevolgen van de chromatische aberratie af. Dit is 

het verachijnael dat voor elke golflengte uit het spectrum een 

iets andere breking optreedt in de cornea en de lens, waarbij de 

breking toeneemt bij kortere golflengten. 

Corpus Vitrem. 

Het corpus vitreum is geheel doorgankelijk voor zichtbare golf

lengten. Het bevat nauwelijks structuren die golflengten boven 

320 mn absorberen (Lerman, 1980). Voor kortgolvige straling (UV-B 

en UV-C) ligt dat evenwel anders. Zo heeft Lerman (1980] gerap

porteerd dat na lensextractie, onder invloed van UV-B straling, 

fluorescerende stoffen gevormd kunnen worden in het corpus vi

treum. Binkhorst vermeldt dat het corpus vi treum langgolvige 

ultraviolette straling kan absorberen (Binkhorst, 1983]. 

Brilleglazen, contactlenzen en I0L'a. 

Meerdere onderzoekers hebben de transmissie-eigensch_appen onder

zocht van getint brilleglas (glas of kunststof), ongetinte en 

getinte contactlenzen en I0L' s (Mainster, 1978; Thoms et al., 

1983; Borgwardt et al., 1981). Tevens zijn er bij de industrie 

transmissiecurven van getint en ongetint brilleglas opgevraagd. 

Hierna volgt een selectie uit deze transmissiecurven, die min of 

meer representatief is voor de beschikbare brilleglazen, contact

lenzen en I0L' s. 

7 
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fig. 4. Transmissiecurven van een niet-getint kunststof brille

glas (Perfalit) en een niet-getint kroonglas brilleglas (Perfa 

farblos). (gegevens Rodenstock). 

ltunetetof en kroonglas brilleglazen blijken in het langgolvig 

ultraviolette gebied, van 300-400 nm, hoge transmissiepercentages 

te hebben. Het Perfa kroonglas heeft bij 300 meen transmissie

percentage van 10 % en bij 3S0 nm ie dit percentage opgelopen tot 

90 %. Het Perfalit kunststof brilleglas heeft tot 340 m een 

transmissiepercentage van 0 % en bij 3S0 m bedraagt dit percen

tage 3 %, waarna het transmissiepercentage snel toeneemt tot een 

waarde van 88% bij 400 nm. 
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Fig. 5. Transmissiecurve van een bruin getint glazen brilleglas, 

Lynn Robert• International Brown, en van een grijs getint kunst

atof brilleglas, Bausch and Lomb Ray Ban 3. [ Borgwardt et al. 

1981). 

In Fig. 5 toont de bovenste curve het transmiHiepercentage van 

een bruin getint brilleglas dat in het gebied van 300-400 m zeer 

hoge transmissiepercentages toelaat, bij 360 nm ligt een piek van 

82 % transmissie. De onderste curve toont een grijs getint 

kunststof brilleglas dat beneden 360 nm geen transmissie vertoont 

en daarboven een 111axim1.111 doorlaatbaarheid in het UV-A gebied 

(320-400 nm) heeft van 5 %. 
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Fig 6. Transmissiecurven van getinte en ongetinte harde contact

lenzen, alle gemaakt van de kunststof polymethylmethacrylaat 

(PMMA, Perspex CQ) (vrij naar Thoms et al., 1983). 

Uit de curven voor contactlenzen (Fig. 6) blijkt dat de blauwe en 

ongekleurde harde contactlenzen een veel hoger tran8111issiepercen

tage in het UV-A gebied hebben dan de grijze, bruine en aroene 

tinten. Onder 330 nm is het transmissiepercentage voor elke tint 

nagenoeg 0 %. Daarboven, in het gebied tot 400 nm, is het 

maximale transmissiepercentage voor de blauwe lens ca 63 %, voor 

de ongekleurde lens ca. 61 %, voor de grijze lens ca. 35 %, voor 

de groene lens ca. 34 % en voor de bruine lens ca. 31 %. In het 

zichtbare gebied, voor zover afgebeeld, hebben de blauwe en 

ongekleurde contactlens eveneens hogere transmiasiepercentages 

dan de andere drie tinten. 
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Fig. 7. Transmissiecurve van een bewerkt-PMMA harde contactlens, 

"Neophakic" [vrij naar Thoms et al., 1983). 

De curve van Fig. 7 toont de transmissiepercentages van een harde 

contactlens gemaakt van bewerkt PMMA, speciaal ontworpen voor de 

absorptie van ultraviolette straling. Onder de 390 nm is het 

transmissiepercentage 0 % en bij 400 mis dit gestegen tot 20 %. 
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Fig. 8. TransmiHiecurve van een ongetinte PMMA IOL, van een 

menselijke lens (leeftijd niet aangegeven) en van een menselijke 

cornea (leeftijd niet aangegeven) (Mainster, 1978). 

Uit Fig. 8 blijkt dat de ongetinte IOL een hoog transmissieper

centage voor UV-A heeft. Bij 330 nm is het transmissiepercentage 

ca. 70 %, oplopend tot ca. 90 % bij 400 nm. Ter vergelijking is 

een lenscurve opgenomen. 

Praktisch alle IOLs zijn vervaardigd van PMMA. Verschillende 

auteurs maken melding van experimenten om lensmateriaal te ver

vaardigen dat minder doorlatend is voor langgolvige ultraviolette 

straling • Een voorbeeld daarvan is in Fig 9 weergegeven (Peyman, 

1982). In principe kan dit bereikt worden door verandering van de 

polymeerconfiguratie of door toevoeging van een UV-filtrerende 

stof aan het bestaande polymeer (Binkhorst, 1983; Clayman, 1985). 

Zigman (1982) beschrijft een toenane in UV absorptie na bestra

ling van een Copeland lens met ultraviolette straling gedurende 

24 uur. Binkhorst (1983) trachtte door UV-bestraling gedurende 

120 uur van PMMA (niet nader gespecificeerd welk fabrikaat) een 
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verandering in absorptie eigenschappen te verkrijgen, doch dit 

bracht geen duidelijk verschil in absorptie- eigenschappen te

weeg. 
UllraVIOlet T ransm111ance Cu"'fl • Special Colo'1fts Pleaiglas MolCl•"Q Pellet Form"1att0n: 

• 

• 
Cotorlell Pleatgta, 
MolO•ng Pellets•Standar 
Formulations 

• • • t 

' ' 1 

• ' • 
' ' ' ' • 
' t 

• 
' 

(Thlekness O , 25") 

PleatglH UVA·3 

Pleatglas UVA•S 

Pleatglas UVA·I 

Pleaeglas UVA•7 

.... _______ ..., _________________ _ 
IOO HO .. IIO •to IOO t• 

WA-WELE~TH. NANOUETEAS , 

Fig. 9. Transmissiecurven van verscheidene typen PMMA, waaronder 

UV-absorberende PMMA materialen [Peyman, 1982; volgens gegevens 

van Rohm en Raas). 

Clayman (1985) meldt dat momenteel benzophenon en benzotriazol 

verbindingen verwerkt worden in verscheidene UV-absorberende 

IOLs. Deze verbindingen worden ingebouwd in het PMMA. Door UV-ab

sorptie treedt tautomeervorming (van ketovorm naar enolvorm en 

vice versa) op van gedeelten van de genoemde verbindingen • Men 

veronderstelt dat op den duur toch een zekere afbraak optreedt 

van deze stoffen. In hoeverre hierdoor gevaar optreedt door het 

vrijkomen van toxische afbraakprodukten van deze verbindingen of 

van het PMMA, in het oog, is nog ondu~delijk. 
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4 Bioch•i•che achtergronden van fotoch•i•che reaktie• in de retina. 

Onderzoek naar het mechanisme van de achadelijlte werking van 

atraling op de retina is gedaan met k.ortgolvig licht en langgol

vige ultraviolette straling. Het mechanisme is nog niet geheel 

ontrafeld. Het lijkt waarschijnlijk dat onder invloed van de 

atraling geexciteerde molekulen en vrije radicalen ontstaan (Ham 

et al., 1983; Ham et al., 1984; Lerman, 1980; Noell, 1980). Hen 

denkt hierbij met nane aan vrije zuurstofradicalen zoals o
2
-, 

OH., 8202 en 'ainglet atate oxygen' (Bmn et al., 1983; Han et 

al., 1984). Radicalen zijn reakt ieve deeltjes doordat ze een 

elektron tekort komen om neutraal te zijn. 

Na absorptie van quantwnenergie door de molekulen in de retina 

ontstaan geexciteerde molekulen (Lerman, 1980). Deze verkeren in 

een instabiele excitatietoestand en gaan snel over in een meta

stabiele geexciteerde vorm die een iets langere overlevingsduur 

heeft.Vanuit deze excitatietoestand kunnen ze reageren met andere 

aolekulen zonder tussenkomst van zuurstof waarbij vrije radicalen 

ontstaan of ze reageren met zuurstof waarbij vrije zuurstof 

radicalen gevormd worden (Ham et al., 1983; Han et al., 1984; 

Noell, 1980). Hierbij zou vooral singlet state oxygen gevormd 

worden, een geexciteerde toestand van een zuurstofmolekuul (Ham 

et al., 1984). 

Bij ratten is aevonden dat ataafjes telooraaan bij expositie aan 

onfysioloaische aterlte lichtintensiteiten of een expositieduur 

die een bepaalde arena overschrijdt [Noell, 1980). Aan de hand 

van een van Noell' • hypothesen, n.l. die waarin hij foto-oxida

tieve processen in beschouwing neemt als mogelijk mechanisme voor 

schade ontstaan in de retina ten aevolge van UV-A, zou een beeld 

te vormen zijn van de manier waarop UV-A schade kan veroorzaken 

in de retina van de rat. Licht leidt tot een stapeling van 

vervalprodukten van rhodopsine. Een van die vervalprodukten zou 

door absorptie van UV-straling aeexciteerd kunnen worden. Dit 

geexciteerde molekuul zou dan kunnen reageren met andere moleku

len, zoals eiwitten, lipiden en nucleïnezuren, waarbij vrije 
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radicalen ontstaan of met zuurstof waarbij dan in eerste instan

tie singlet etate oxygen zou ontstaan, hetgeen dan zelf weer 

vanwege krachtige oxidatieve eigenschappen tot verdere reakties 

aanleiding kan geven. 

In dark In light ------------- ---------------

1 

Rhodopsin UI-cis) 
(red) 

--light~ 

(543 nm) Pre•lumirhodopsin (all•rrans) (red) 

! above-1<40°C 

(497 nm) Lumirhodopsin (all.trans) 

! above"S°C 
(478nm, 

(red) 

380 nm. Metarhodopsin (all•trans) (orange•red) 

Visual excitation is 
thought to occur in 
the formation of 
one of these 
intermediates 

465 nm) 1, Il, 111 l . 
+ Opsin hydrolysis above 20°C (bleaching step) 

l l •cis retina) < lsomeraSe All-trans retinal (yellow) + opsin (migrates to outer segment) 

~ NADPH NADPH ~ (387 nm) 

! j ~ NADP+ NADP+ ~ alcohol dehydrogenase 

J i ll•cis retinol Vitamin A (all•trans retinol) (330 nm) 

i= , l .,. ~ J J •cis retinol ester Fatty acid esterification 
5 .5 (Vitamin A ester) 

! i IJ•cis retinol< Vitamin A.ester (all-trans retinol) 
i:C • lsomerase 

(Fraction of ester flows into and is stored 
in the pigment epithelium. lzomerization 
to IJ-cis form may panially occur here.) 

Fig. 10. Verval en vorming van rhodopsine (Leraan, 1980). 
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Noell (1980) meldt dat Delmelle euggereerde dat retinal, gevormd 

uit rhodopsine (zie fig. 10), het vieuele pigment in etaafjea, 

een van de stoffen zou kunnen zijn die door absorptie van 

straling geexciteerd wordt en zijn energie zou overdragen op 

zuurstof waardoor einglet state zuurstof gevormd wordt. Dit reak

tieve molekuul zou dan oxidatieve reakties kunnen bewerkstelligen 

aan etructurele componenten van de celmembraan. De vorming van 

vrije zuurstof radicalen ia in het gebied van de retina goed 

voorstelbaar aangezien de zuurstofconcentratie daar hoog ia en er 

veel oxidatieve proceaaen plaatevinden ten behoeve van de etof

wieaeliq van de retina (Zigman, 1983). 

Bam (1984) onderzocht de invloed van de p02 (arteriele zuuratof

epanning) op de door licht veroorzaakte schade en constateerde 

een toename van de schadelijke werking van licht bij hogere po2 . 

Structurele componenten van de cel gingen verloren en er trad een 

vermindering van het metabolisme van de cel op. Het is aanneme

lijk dat deze factoren kunnen leiden tot een dyafunctie van 

retinale cellen: reparatieve processen zullen minder adequaat of 

niet plaatsvinden met als gevolg celverval. 

Matuk et al. [ 1977) toonden in vitro een inactivatie van de 

biosynthese van eiwitten aan in de retina's van witte albinorat

ten onder invloed van langgolvig-ut traviolette etralina. Er ook 

lijken aanwijzingen te zijn dat vrije radicalen via inductie van 

de eynthese van bepaalde proetaglandinen een echadelijke werking 

op de retinacellen kunnen uitoefenen [Jampot, 1985). Deze zouden 

dan de bloed-hersenbarriere, die ook geldt voor de retina, afbre

ken waardoor de chorioidale vaten doorlaatbaar worden en oedeem 

in het maculagebied kan optreden. Macula oedeem is inderdaad een 

verschijnsel dat na lenaextractie soms wordt gezien (Jampol 1985; 

Kraff et al 1985; Zrenner en Lund, 1984), al ia de oorzaak niet 

zonder meer aan te geven. Samenvattend kan gezegd worden dat de 

biochemische achtergronden van fotochemisch aangerichte schade 

nog niet in detail bekend zijn, maar dat vrije radicalen zeer 

waarschijnlijk een belangrijke rol epelen. 
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5 llorfologieveranderingen van de retina ten gevolae van UV-A inwerking. 

De aevolgen van UV-A atralina op de retina zijn afhankelijk van 

verachillende paranetera: de aolflengte en de intensiteit van de 

straling, de hoek waaronder de atralina op het oog invalt, de 

expositieduur, de wijdte van de pupil [Ham et al. 1982; Luecke en 

Remf, 1984; Sliney, 1983a]. 

--·---- -~-sc.luo ---
=:>0 c::> c--⇒- c:,O C: •chot,oc:tu 

, .. . --
.. -..... ~ ~--"' 

Fig 11. Schematische weergave van aclera, choroidea en retina 

[vrij naar Luecke en Reme, 1984). 

In dierexperimenten z1Jn verachillende methoden gebruikt om acha

delijke gevolgen vast te leggen. Bij histologisch onderzoek wer

den bij langdurige bestraling met lage intensiteit vooral afwij

kingen aan de fotoreceptoren gevonden, bij kortdurende bestraling 

met hoge intensiteit vond aen vooral afwijkingen in het retinale 

pigment epitheel (llPE) [Peyman et al.• 1983). Met fluorescentie 

angiografie konden aankleuringen van het IP! en in een later 
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•tadi\lD epitheeldefecten aangetoond worden, met daarbij ook fluo

rescentie van de chorioidea [Luecke en Rem,, 1984). Bij oftalmos

copisch onderzoek werden in fundo in het maculagebied witte 

verkleuringen en oedeem gevonden [Sykes et al., 1981). 

Bij de mens is aangetoond dat veroudering van de retina leidt tot 

morfologische veranderingen ter plaatse [Marmor, 1982). De bui

tenste segmenten van de fotoreceptoren (zie Fig. 11) verliezen in 

meer of mindere mate hun gelanel leerde atruc tuur. Veel neuronen 

stapelen lipofuacioe, een degeneratief pigment dat ontstaat na 

verval van celmembraanstructuren en de pigmentcellen krijgen een 

onregelmatige vorm en grootte [Marmor, 1982). Dit soort ver

schijnselen is in dierexperimenten ook aangetoond na bestraling 

met UV-A [Peyman et al., 1983; Tso et al., 1983). 

In hoeverre de functie van de retina hierdoor aangetast wordt is 

natuurlijk uiteindelijk het meest van belang. Er zijn aanwijzin

gen dat mensen met bepaalde degeneratieve macula aandoeningen 

lenzen hebben die een groter percentage UV-A doorlaten dan mensen 

zonder retinale afwijkingen [Lerman et al., 1983) • Ham et al. 

[1982) constateerden bij afake rhesusapen dat langgolvige 

UV-straling bij veel geringere intensiteit een retina lesie ver

oorzaakte dan blauw licht (golflengte 441 nm). Binkhorst [1983) 

meldt bij onderzoek naar kleurenzien van een kleine groep van 

zijn patienten die langdurig een unilaterale pseudofakie hadden, 

een groot percentage fouten in het blauw-groene gebied. 
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6 Hoeveel ie de UV-A belaating van de retina? 

Eenheden. 

De hoeveelheid straling die per oppervlakte eenheid op de retina 

valt wordt bepaald door de intensiteit van de 1tralingsbron, de 

gezichtshoek waarbinnen de straling op het oog invalt, de exposi

tieduur van de straling, de wijdte van de pupil [Sliney, 1983a) 

en de scherpte van de netvliesafbeelding. Daarnaast is het golf

lengtegebied van het ultraviolet-A van belang. 

De hierboven aeno•de factoren vindt men terug in de temen flux, 

irradiantie, radiantie-expositie en radiantie. Uitgangspunt ia de 

stralingsflux, dit is het totale straling1vermogen uitgedrukt in 

Watt (vermogen is energie per seconde); met energie uitgedrukt in 

Joule geeft dit 1 Watt • l Joule per sec [J/s). De totale 

stralingsenergie is dus stralingsflux vermenigvuldigd met exposi

tieduur. De irradiantie is de stralingsflux die per oppervlakte 

eenheid de cornea of het netvlies bereikt en wordt uitgedrukt in 

Watt per vierkante meter of Watt per vierkante CID (W/cm2). De 

radiantie-expositie is de totale stralingsenergie die op een 

oppervlakte is gevallen en wordt uitgedrukt in Joule per vierkan

te CID (J/C1D2) [Sliney, 1983). Eigenlijk zou de naan irradian

tie-expositie beter zijn. Radiantie komt overeen met wat ons oog 

in het zichtbare aebied als helderheid ervaart, en wordt uitge

drukt in Watt per vierkante meter per eteradiaal ruimtehoek 

(W/m2 .aterad). let gevaar va~ een laserstraal bijvoorbeeld 

schuilt in zijn grote radiantie. De straling die uit een laser 

komt concentreert zich op een klein deel van de retina in 

tegenstelling tot eenzelfde hoeveelheid straling die het oog 

binnenvalt vanuit allerlei richtingen. 

Stralingsbelasting. 

Boe hoog is nu de belasting onder natuurlijke cmstandigheden? 
( ) • d. • 10-l / 2 • h Benderson 1977 meldt een irra 1ant1e van W m .nm 1n et 

golflengtegebied van 340-380 m op een hoogte van 1550 m, in 

Davoa ( onder de 340 mis de irradiantie verwaarloosbaar t.o.v. 

de irradiantie bij 340-440 nm). Voor het UV-A gebied van 340-400 
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om en bij een pupiloppervlakte van 10 1111
2 betekent dat een 

irradiantie van ca. 60.10-l W/m2 x 10.10-6 m2 • 60.10-6 W • 60 uW 

(microwatt). Rekenen we dat 60 uW homogeen ver1preid wordt over 6 

cm2 netvlies dan is de netvlies irradiantie 10 uW/cm2 , indien er 

1prake is van volledige transmissie (afaak oog). Op andere hoog

ten zullen natuurlijk andere waarden gelden, maar dit geeft in 

elk geval een grootte orde. 

Nu gaat het erom de schadegrens te bepalen. Dit is moeilijk omdat 

er alleen gegevens zijn over 1chade toegebracht door kortdurende 

be1tralingen. Het hangt van de 1nelheid der reparatieve processen 

af in hoeverre chronische blootstelling echadelijk ie. Peyman et 

al. (1983, 1984) geeft bij ca. 360 mn ah schadegrens voor de 

cynomolgusaap 3 mW/cm2 , hoogst waarschijnlijk gemeten op decor-

nea, bij ruim 100 • expositie. Dit geeft dan een radiantie-expo

aitie van 300 mJ/cm2 op de cornea. Helaas wordt de grootte van 

het bestraalde netvliesoppervlak niet genoemd, maar de vermelde 

gegevens doen een klein netvliesoppervlak vermoeden. Nemen we 

hiervoor 0.1 cm2 en een gedilateerde pupil van 20 mA
2 dan komen 

we uit op een radiantie expositie van 0.6 J/m2 op het netvlies. 

Ham et al. (1982) veronderstellen op grond van hun eigen experi

menten en die van Zigman en Vaughan dat chronische blootstelling 

aan langgolvige UV-straling resulteert in een drastische afname 

van de fotoreceptoren bij de rhesu1aap. Zij berekenen een schade

lijkheidsgrens voor de radiantie- expositie van het netvlies van 

30 J/cm2 bij 440 men 5 J/cm2 bij 325-350 nm (expositieduur van 

100 tot 1000 1). Ban et al. (1982) melden dat uit eerder onder

zoek van hen blijkt dat de rhesus retina gevoeliger is dan de 

menselijke retina. 

Een volgende vraag is hoe de verhouding is tussen de schadegrens 

bij kortdurige en langdurige expositie. Sliney [1983a) komt uit 

op een reprociteit over een periode van 8 uur, d.w.z. dat de 

irradiantie expositie moet worden berekend over een periode van 8 

uur. Gaan we uit van de hiervoor berekende netvliesirradiantie 

van 10 uW/cm2 dan betekent dit voor het afake oog na blootstel-
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ling sedurende 8 uur aan deze atraling een radiantie expositie 

van 8.3600(a) .l0(uW/cm2) • 30.000(a) .10(uW/cm2) • 300 ■J/cm2 • 
Deze berèkening komt dus slechte iets laser uit dan de boven 

berekende schadelijkheidsgrenzen. 

Nemen we als practisch voorbeeld iemand die op zestigjarige 

leeftijd een I0L seimplanteerd krijst die geen UV-A absorbeert en 

per dag 3 uur buiten is bij een algemeen UV-A niveau dat de helft 

is van die in Devos, dan is de totale netvliesbelasting als 

sevolg hiervan ongeveer 100 Joule per jaar of ongeveer 15 J/cm2 

netvliesoppervlak. Afhankelijk van de herstelprocessen zou dit 

dus boven de senoemde schadelijkheidsgrenzen kunnen liggen. 

De conclusie uit al deze ruwe sesevens moet dus zijn dat de 

feitelijke belasting dichtbij de schadelijkheidsgrens ligt. 
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7 Diacuuie 

De in hfst. 6 gegeven berekening van de UV-A belasting van een 

afaak oog en de schadelijkheidsgrens kan niet meer zijn dan een 

ruwe benadering omdat er geen schadelijkheidsgrenzen experimen

teel bekend zijn voor de mens. De groot te orde komt echter in 

dezelfde regionen terecht als de echadelijkheidsgrens die Peyman 

(1983,1984) en Ham et al. (1982) bij apen berekende. De percenta

aes UV die de aardoppervlakte bereiken zijn hoger naarmate men 

zich op grotere hooaten bevindt (bergstreken), naarmate er meer 

reflectie ie (eneeuwsebieden) en naarmate de zon hoger staat 

(tropische streken). 

Op grond van hetgeen bekend is over het mechanisme van de UV-A 

inwerking op het netvlies en hetgeen men in dierexperimenten 

heeft aevonden lijkt het duidelijk dat in bepaalde omstandigheden 

wel degelijk schadelijke gevolgen voor het netvlies zijn te 

verwachten, in elk geval bij pseudofaken en afaken. De correctie

middelen voor pseudofaken en afaken (brilleglazen, contactlenzen, 

I0Ls) voldoen in het algemeen niet aan de eis van lage transmis

eiepercentages in het UV-gebied. Peyman (1982) onderzocht een 

type PMMA dat beneden de 380 nm geen UV doorlaat op toxische 

eigenechappen bij implantatie in ogen van cynomolgusapen. Hij 

vond daarbij geen toxische werking in de ogen van deze apen. 

Tevens heeft hij een etudie aedaan [Peyman, 1983) naar de effec

tiviteit van een dergelijke lens bij deze apen. Hierbij vond hij 

dat de UV-A absorberende lens bescherming bood tegen de schade

lijk werking van UV-A. 

Hoewel de lens vanaf de leeftijd van ca 25 jaar duidelijk een 

filtrerende werking heeft voor UV-Ais deze filtering waarschijn

lijk niet zonder nadelige gevolgen. Er zijn aanwijzingen dat UV-A 

straling bepaalde vormen van cataract (mede) veroorzaakt [Lerman 

1980; Lerman et al., 1982). Dit probleem ligt echter buiten het 

bestek van deze studie. In elk geval verandert de lens o.i.v. UV 

[Lerman 1980). 
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Bij zonnebrillen kan men er niet zonder meer vanuit gaan dat UV-A 

straling effectief gefilterd wordt Het gevaar ia reeel dat door 

het dragen van een ondeugdelijke zonnebril een nog sterkere 

blootstelling plaatsvindt aan de schadelijke UV stralen, aange

zien de pupilwijdte toeneemt bij het dragen van een zonnebril en 

men minder met de ogen knijpt andat de belichting van het oog 

minder fel is. Men kan zich ook afvragen of sterke lichtbronnen, 

zoals operatiemicroscopen, televisietoestellen of hoogtezonnen 

niet een aanzienlijke hoeveelheid UV-A straling uitzenden. Jmnpol 

et al. (1985) hebben gevonden dat het gebruik van de operatiemi

croscoop aet UV-filter in 17 % van de gevallen cystoide macula 

oedeem opleverde tegen 21 % zonder UV-filter. Dit verschil was 

evenwel niet significant. Berler en Peyser (1983) hadden eerder 

opgemerkt dat de visus van geopereerde patienten mede afhing van 

de gebruikte operatiemicroscoop. 
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8 Concluaiea. 

Vooral bij pseudof~ken en afaken en wellicht ook bij jeugdigen 

dient men een goede bescherming van de retina te verzekeren. Het 

voorschrijven van al of niet corrigerende alazen die in het 

UV-aebied en het lanagolvia zichtbare aebied voldoende straling 

absorberen zou hiertoe kunnen bijdragen. Het is tevens belangrijk 

dat de mogelijkheid verder onderzocht wordt of veilige IOLs en 

contactlenzen aet een deraelijke filterfunctie ontwikkeld kunnen 

worden, waarbij aen dan naast een controle van de tranamiasie 

eiaenschappen aandacht besteedt aan de inertheid van het aebruik

te lenamateriaal. Voorkomen aoet worden dat toxische produkten 

uit de IOL of contactlens in het oog vrijkomen. 

Het verdient uit preventief oogpunt aanbeveling de operatiemi

croscoop uit te rusten met een filter dat in elk aeval alle 

ultraviolette straling wegneemt. Dit beïnvloedt de zichtbaarheid 

van het operatieaebied van de chirurg niet, aangezien deze stra

ling buiten het zichtbare gebied valt. Onderzoek naar UV-A emis

sie van operatiemicroscopen, hoogtezonnen, fluorescentielampen, 

televisietoestellen, computerbeeldschemen en de daarbij genomen 

feitelijke beschemingsmaatregelen is uit preventief oogpunt zin

vol. 

Daarnaast is het van belang dat normen worden vastgesteld voor 

zonnebrillen zodat een bepaalde filterwerking voor UV-A straling 

aerealiseerd wordt. Wellicht zal in een aantal aevallen een 

cataract-operatie vermeden kunnen worden indien de UV-A belasting 

van het oog laag blijft; dit geldt in het by zonder indien de 

blootstelling aan UV-A straling hoog is, zoals bij verblijf op 

grote hoogte, in felle zon of bij sneeuw. Als slotconclusie kan 

gelden dat onder allerlei omstandigheden aan bescherming van het 

oog tegen UV-A gedacht moet worden. 
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