ددنشگاه بلو) پ شکل شیردز
درمانگاه چشم پ شکل پونتچل

مقدمه:
دیابت می تواند باعث بروز آب مروارید ،آب سیاه و خون ریشی
های عروقی در چشم شىا شود .پس برای پیشمگیری از ایم
عوارض و مقابله با آن ها باید به موقع اقدام کرد.

اثرات دیابت بر چشم

بودرض دیابت با م)ت زمان دبتال به دی بیماری ،نى بیمىار ،میى دن
کنترل ن) خون و ژنتیک دمردد ردبطه مستقیم ددرد .

بیمارى دیابت روى چشم و بینایى به طرق مختلف تاثیر مىى ذىردرد
دز جمله دیجاد دختالل در بینایى ،کاتاردکت (آب مرودریى) در نىنی
پایی  ،آب نیاه (ذلوکىو)  ،تىاثیر روى ب ىی بینىایل ،ملىت مو ىت
بضالت خارج چشمى و دوبینى .ولى مهم تری و شىای تىری دیى
بودرض ،تاثیر روى شبکیه دنت .
چگونه مى توان از بروز ضایعات چشمىى در رریمان دیابمت

معموال ن) باال بابث مختل ش)ن کار نلول ای ب)ن مل شىود و در
مردمل دنتهایل ،در چشم دیجاد خون ری ی مل کنى) و نیىاز بىه لیى ر
بروق خىون ریى ی کننى)ه پیى)د مىل شىود .در دیى مرملىه ،دیابىت
مشکالت چشمل و کلیوی دیجاد مل کن).
بر دثر خردبل بروق چشمل ،بروق خ ه مانن) ری و نابجىایل در چشىم
رش) مل کنن) که به ردمتل پاره ش)ه و خون ری ی دیجاد مل کنن) و
دی) مرد رد کم مل کنن).
بهتری کار دی دنت که بیمار ،ن) خىونش رد بدون تغییر در یىک
حد مطلوب نگه ددرد .دکثر مرد) مکر مل کنن) کىه دذىر نى) خىون
ناشتای آنها ن دیک به  011شود ،دیگر مشکلل ن)درن) ،ولل دی طىور
نیست .طبق ج)ی)تری مطالعات ،ن) خون بایى) کىتمری نوسمان

تهیه کنن)ه  :مرضیه مسینل
کارشناس دتاق بمل

چگونه دیابت روى چشم اثر مى گذارد؟

(تغییر رد ددشته باش)؛ یعنل شخص بای) ن) غیرناشىتای خىودش رد
نیم نابت ،دو نابت و چهار نابت پس دز غرد بررنل کنى) تىا یىک
رمتار غردیل و ددرویل مشخص به دنت آورد و ن) خونش یچ و ىت
باالی  011نرود .

رلوگیرى کرد؟
درمان اط بردى پیشگیرى دز دی ضایعات وجود نى)درد ،ولىى ثابىت
ش)ه دنت که کنترل دقیق قند خون مى تودن) بروز دی ضایعات رد
به تعویق بین)دزد .بالوه بر کنتىرل د یىق نى) خىون ،دنجىا) ورزش
مىىن،م ،کنتىىرل مشىىار خىىون ،منىىب وزن منانىىی بىى)ن و پر یى دز
دنتعمال دخانیات م مى تودنن) به جلوذیرى دز بروز بودرض چشمل
دیابت کمک کنن).
چگونه مى توان به بروز ضایعات چشىى در اثر دیابت پى برد؟
نکته مهم دی دنت که در مردمل دبت)دیى درذیرى چشم در دیابىت،
یچ بالمت خاصى وجود ن)درد و کا ش دی) ج ء بالئمى دنت کىه
در مردمل پیشرمته بیمارى دی)ه مى شود .به می بلت الز) دنىت
کىه معاینات منظم توسط چشمم پششم

صىورت بگیىرد ،زیىرد

تشخیص به مو و درمىان نىری مىى تودنى) دز پیشىرمت ضىایعات
جلوذیرى کرده و بینایى بیمار رد منب کن).

در مودردى که دیابت نوع دو در ن بىاالی  53نىال وجىود ددرد ،در
مان ب)و تشخیص دیابت ،معاینات چشمى الز) دنىت و در صىورتى

چه درمان هایى براى عوارض چشىى دیابت ورود دارد؟

کىه دیابىت نىوع دول باشى) (نى زیىر  53نىال  01سمال پمس از

یکى دز درمان اى مهم و دصلى بردى دیابت ،دنجىا) لیمشر شمبکیه

تشخیص دیابت ،دولی زمان معاینه خود ) بود و در ر دو مىورد ،در

دنت .لی ر بردى مودردى دنجا) مى شود که یا تور) ش)ی)ى در نامیه
لکه زرد چشم وجود ددرد ،و یا بىروق خىونى زیىادى بىر روى نىط
شبکیه تشکیل ش)ه دنت .نکته مهم در دی سىمت دیى دنىت کىه
لی ر غالبا بابث دم دیش دی) نمى شود و دنجا) لی ردرمانى غالبا بىردى
منب بینایى دنت و مى تودنى) نىبی جلىوذیرى دز نابینىایى در 01
درص) دز بیماردن شود .

صورتى که بالئمل ددل بىر ذرمتىارى شىبکیه وجىود ن)دشىته باشى)،
معاینات بای) هر سال دنجا) شود و در صورتى که ضایعاتى در نىط
شبکیه تونس چشم پ شک مشا )ه شود ،بنا به صالم)ی) پ شک ر
 4تا  6ماه یک بار دی معاینات تکردر خود ) شى) .در ىر بىار معاینىه
بردى دی)ن کامل پرده چشم (شبکیه دز طره اى مخ وص دنتناده
مى شود که مردمک (نیا ى چشم رد ب رگ تر دز مى) معمىول مىى
کن) و دی) چشم م)ت  4تا  6نابت مختل خود ) بود.

در مودردی که ور) لکه زرد ش)ی) باش) و یا به درمان ىای بلىل بىا
لی ر جودب ن)دده باش) ملتودن دز تشریق داخم چشمىی دنىتناده

مهم تری تسىتى کىه در جریىان دیابىت ممکى دنىت دنجىا) شىود
آنژیوذردمى چشم دنت که بر خالف آنژیوذردمى لی ،روش نىاده دى
دنت ،به طورى که ماده ملورنئی در یکىى دز رگ ىاى روى دنىت
(ناب) یا بازو ت ریق مى شود و نپس دوربینى که در جلىوى چشىم
بیمار ردر ذرمته دنت ،بکس ایى رد دز روى نط شبکیه مى ذیرد.
دی کار به پ شک کمک مى کن) که متوجه شىود چىه نىودمى دى دز
شبکیه رد مى تودن) با لی ر درمان کن).

کرد .مچنی در مودردی که بللرغىم لیى ر درمىانل بىروق دضىامل
پسرمت نکنن) و یا خونری ی زجاجیه تکردر شود مىلتىودن دز ت ریىق
ددخل چشمل ددرو ایل که به دی من،ور نىاخته شى)هدنى) دنىتناده
کرد .ت ریق ددخل چشمل در دطىاق بمىل و شىردیس دنىتریل دنجىا)
ملشود.
تصویر مشابهی که افراد سالم می بینند ( تصویر شماره  )0و
تصویری که افراد با رتینوپاتی پیشرفته می بینند ( تصویر شماره 5
) نقاط شناور روی تصویر خونریزی هایی هستند که نیازمند
درمان فوری می باشند  .ادم شبکیه وابسته به دیابت باعث تاری
دید می شود  ( .تصویر شماره ) 3

در مودردى که خونری ى ش)ی) در ددخىل کىره چشىم وجىود ددشىته
باش) و یا بروق ج)ی) نبی دیجاد پارذى و ج)دش)ذى شبکیه چشىم
ش)ه باش) ،دنجا) عى رراحى (ویتروکتمومى بىه بهبىود بینىایى
چشم کمک مى کن).
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