
در بیماری قند بدن توان مصرف قند را ندارد و میزان آن در بدن 

افزایش می یابد ، در نتیجه تشنگی و افزایش ادرار و مهمتتتر ا      

همه اختالل در عروق بدن پدیدار می گردد که یکی ا  مهمترین 

تغییرات در چشم برو  می نماید . آب مروارید ، آب ستیتاو و            

تغییرات وسیع در عروق چشم و حاصل همه این ضتایتتتات ،        

 مشکل بینایی در فرد مبتال دیدو خواهد شد . 

تخریب عروق تغذیه کنندو سلول های بینایی در چشم با ختون    

ریزی درته چشم همراو بودو و دید بیمار را بطور مشخصی آ ردو 

می سا د ، طول  مان بیماری ، نقش عمتدو ای در تتوستتته           

ضایتات عروقی دارد بیماری قند می تواند ، ا   مان کودکی برو  

(JUVENILEنماید که به نام دیابت جوانان خواندو متی شتود    

( DIABETES    . ضایتات شبکیه در جوانان نیز دیدو می شود 

عوارض دیابت بر روی شبکیه که سلول های گیرندو بینایی درآن 

قرار دارد یکی ا  علل عمدو نابینایی در جهان است و هتر فترد     

دیابتی بیست و پنج بار بیش ا  افراد غیر دیابتی در خطر نابینایی 

 قرار دارند .

 

علت اصلی برو  ضایتات عروقی در بیماری قند دقیقا روشن نیست 

، ولی مسلم است که بیماری قند در تمام عروق کتوچتب بتدن        

اختالل ایجاد می نماید که حاملگی و باال بودن فشار ختون ایتن     

 ضایتات را تشدید می کنند .

تاری تدریجی بینایی تا اختالل اساسی در میزان دید بته دنتبتال      

 پیشرفت ضایتات بیماری قند در شبکیه بوجود می آید . 

هماهنگی پزشک معالج بیماری قند با متخصص چشم 

کمک بسیارزیادی در تعیین شدت ضایعات عروقی و 

 سیر بیماری می کند .

متاینه دقیق و به موقع به وسیله متخصص چشم ، بهتتتریتن راو      

جهت جلوگیری ا  پیشرفت ضایتات دیابت می باشد . بیمار مبتتال   

به دیابت نباید در انتظار تاری رو  افزون  بینایی باشد و پت  ا       

آگاهی به ابتال به دیابت می بایست به طور متنتظتم  یتر نتظتر           

متخصص چشم باشد . حتی به جرات می توان گفت : عدو ای ا      

 مبتالیان به بیماری قند نخستین بار به وسیله متاینه چشم

تشخیص دادو می شوند ، به همین مناسبت توصیه می شود ، همته  

افراد متاینه دقیق ومرتب را حتی بدون کوچکترین مشکلی ا  یتاد      

 FLUORESCEINنبرند . انجام آنژیوگرافی با مادو رنگی ا  چشم) 

 (ANGOIGRAPHY   . مشکالت عروقی را دقیقا روشن می کند 
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درمان اصلی همانا درمان بیماری قند و کنترل قند خونن    

است و همانگننه که گفته شد معاینه چشم سیر بیماری و 

شدت ضایعات عروقی را تعیین می کند ، ولی در صونرت  

پیشرفت رتیننپاتی دیابتی اقدام درمانوی بوه وسویلوه         

 متخصص چشم آغاز می شند که عبارتست از : 

لیزر درمانی جهت مهار خونریزی و رشد بی رویه عروق کوچتب  

 ( VITRECTOMY)در سطح شبکیه تا عمل جراحی وسیع   

برای جابه جایی خون ا  محیط داخلی چشم و تتزریتق متواد          

 جانشین و خارج کردن عدسی کدر شدو )آب مروارید ( است . 

در صورتیکه سوال بیشتری در این مورد دارید قطتتا بتا چشتم        

 پزشب خود تماس بگیرید .

 

 

 است . ” پیشگیری بهتر از درمان ” بیاد داشته باشید 

  

 

 

 بیمارستان فرمانیه

 دانشگاه علنم پزشكی شهید بهشتی

 ارتباط ديابت با بيماري هاي چشمي
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 با آرزوي سالمتي و موفقيت براي شما 


