
دیبثت یکی اس چْبر ػلت اغلی 
هی تَاًذ  ٍ ًبثیٌبیی در دًیبست

ثبػث ثزٍس آة هزٍاریذ، آة سیبُ 
ٍ خًَزیشی ّبی ػزٍقی در چطن 

پس ثزای پیطگیزی اس . ضوب ضَد
هزاقجت ّبی سبالًِ اًجبم ایي ػَارؼ ٍ هقبثلِ ثب آى ّب ثبیذ 

هیشاى ضیَع ػَارؼ دیبثت ثب هذت سهبى اثتال ثِ ایي . ضَد
هیشاى کٌتزل قٌذ خَى ٍ صًتیک افزاد  ثیوبری، سي ثیوبر،
. راثطِ هستقین دارد

 

شایعتریه عارضه چشمی دیابت آسیب دیدن 
 .می باشد (رتیىًپاتی دیابتی )عريق شبکیه چشم 

 

 ػولکزد سلَل ّبی ثذى هی اختاللهؼوَال قٌذ ثبال ثبػث 
. ضَد ٍ در هزاحل اًتْبیی در چطن ایجبد خًَزیشی هی کٌذ

هتسغ ضذُ  ثِ لیشر ػزٍق ًیبس ثزای پیطگیزی اس ایي خًَزیشی
دیبثت هطکالت چطوی ٍ ، در ایي هزحلِ. در چطن هی ثبضذ

. کلیَی سیبدی ایجبد هی کٌذ
 در هحذٍدُ ثْتزیي کبر ایي است کِ ثیوبر قٌذ خًَص را 

ّن قٌذ ًبضتب ٍ ّن قٌذ ّبی ثؼذ اس غذا ثبیذ . ًگِ داردًزهبل 
 .کٌتزل ضَد

  عالین خونریسی شبکیه و رتینوپاتی چیست؟

خًَزیشی ضجکیِ هوکي است در اثتذا ثذٍى ػالهت ثبضذ ٍ 

اهب در هزاحل ثؼذی سهبًی کِ . اختالل در ثیٌبیی ایجبد ًکٌذ

ػزٍق جذیذ ایجبد هی ضًَذ هی تَاًذ ػالیوی هبًٌذ هگس 

خًَزیشی . پزاى یب اضکبلی ضجیِ ػٌکجَت ثزای ثیوبر ایجبد کٌذ

دردًبک ًیست اهب اگز اس دست دادى دیذ ثِ ضکل ًبگْبًی 

 . ایجبد کٌذ هی تَاًذ تزسٌبک ٍ پزیطبى کٌٌذُ ثبضذ

گاهی سردرد یا درد پشت چشم هشدار بريز قریب 

 .الًقًع یک خًوریسی داخل چشم است

در غَرت ثزٍس کَری ًبگْبًی ثبیذ ثب چطن پشضک خَد توبس 

 .گزفتِ تب در اٍلیي فزغت ضوب را هؼبیٌِ کٌذ

  چه عواهلی سبب تشدید ضایعات دیابت در

 هی شوند؟    چشن

ّز چقذر کِ هذت سهبى اثتال ثِ 

ثزٍس ضبیؼبت . دیبثت ثیطتز ثبضذ

طَری کِ . در چطن ثیطتز است

 سبل یب 15درغذ افزادی کِ  80

درجبتی اس درگیزی . ثیطتزاس اثتال ثِ دیبثت آًْب هی گذرد

یي ضبیؼبت در اسبیز ػَاهل خطز ثزای ثزٍس . ضجکیِ را دارًذ

، ثیوبری ّبی (آًوی)چطن ضبهل فطبر خَى ثبال، کن خًَی 

  .حبهلگی ٍ افشایص چزثی ّبی خَى است کلیَی،

  چگونه هی تواى از بروز ضایعات چشوی در جریاى

دیابت جلوگیری کرد؟  

 ٍجَد ًذارد، ٍلی تدرهبى قبطغ ثزای پیطگیزی اسایي ضبیؼب

ي فشار خًن کىترل دقیق قىدخًن ثبثت ضذُ است کِ 

.  ودازدامی تًاود بريز ایه ضایعات را به تعًیق بی

اًجبم ٍرسش هٌظن، حفظ ٍسى هٌبست ثذى ٍ ایي ، ػالٍُ ثز 

اس استؼوبل  پزّیش

دخبًیبت ّن هی تَاًٌذ ثِ 

جلَگیزی اس ثزٍس ػَارؼ 

چطوی دیبثت کوک 

. کٌٌذ

 

  اثر در بروز ضایعات چشوی از چگونه هی تواى

؟ هطلع شددیابت 

ًکتِ هْن ایي است کِ در هزاحل اثتذایی درگیزی چطن در 

 ٍدیبثت ّیچ ػالهت خبغی ٍجَد ًذارد ٍ کبّص دیذ جش

. ػالئوی است کِ در هزاحل پیطزفتِ ثیوبری دیذُ هی ضَد

ثِ ّویي ػلت السم است کِ هؼبیٌبت ٍ درهبى هٌظن تَسط 

. چطن پشضک غَرت ثگیزد

 سیزا تطخیع ثِ هَقغ ٍ درهبى سزیغ هی تَاًذ اس پیطزفت 

. ضبیؼبت جلَگیزی کزدُ ٍ ثیٌبیی ثیوبر را حفظ کٌذ



در دیبثت ًَع دٍ در ّوبى 

ثذٍ تطخیع دیبثت 

هؼبیٌبت چطوی السم است 

 در غَرتی کِ اًجبم ضَد ،

 سبل 10دیبثت ًَع اٍل در 

پس اس تطخیع دیبثت 

اٍلیي سهبى هؼبیٌِ خَاّذ 

ثَد ٍ در ّز دٍ هَرد در غَرتی کِ ػالئوی دال ثز گزفتبری 

ضجکیِ ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ هؼبیٌبت ثبیذ ّز سبل اًجبم ضَد ٍ 

در غَرتی کِ ضبیؼبتی در سطح ضجکیِ تَسط چطن پشضک 

 هبُ یک ثبر 6 تب 4غالحذیذ پشضک ّز  ثٌب ثِ. هطبّذُ ضَد

در ّز ثبر هؼبیٌِ ثزای دیذى . ایي هؼبیٌبت تکزار خَاّذ ضذ

اس قطزُ ّبی هخػَظ استفبدُ هی  (ضجکیِ)کبهل پزدُ چطن 

چطن را ثشرگ تز اس حذ هؼوَل هی  (سیبّی)ضَد کِ هزدهک 

.  هختل خَاّذ ثَدػت سب6 تب 4کٌذ ٍ دیذ چطن هذت 

 

 

 

 

 

در صورت درگیری چشن انجام ورزش ها و 

فعالیت هایی هثل وزنه برداری که فشار 

 داخل چشن را باال هی برند هونوع است

  چه درهاى هایی برای عوارض چشوی دیابت

وجود دارد؟ 

 هْن ٍ اغلی ثزای دیبثت اًجبم لیشر ثزای  ّبییکی اس درهبى

لیشر ثزای هَاردی اًجبم هی . ػَارؼ دیبثت رٍی ضجکیِ است

ضَد کِ ثب تَرم ضذیذی در ًبحیِ لکِ سرد چطن ٍجَد دارد ٍ 

یب ػزٍق خًَی سیبدی ثز رٍی سطح ضجکیِ تطکیل ضذُ 

ثِ خبطز داضتِ ثبضیذ کِ لیشر درهبًی یک هؼجشُ ًیست . است

ثلکِ فقط هی تَاًذ جلَی غبلجب ثبػث افشایص دیذ ًوی ضَد ٍ 

غبلجب ثزای حفظ آى  ٍ اًجبم آسیت ّبی ثؼذی ضجکیِ را ثگیزد

 هی تَاًذ سجت جلَگیزی اس ًبثیٌبئی در چٌبًکِ ،ثیٌبیی است

. درغذ اس ثیوبراى ضَد80

 

 

 

 

                                                   چشم طبیعی                     

 

 

                                                                     چشم ديابتی 

 

 
داًطگبُ ػلَم پشضکی سوٌبى              

 ردرماوی کًثپژيهشی مرکس آمًزشی             
دیبثت  کلیٌیک 

 

 مراقبت از چشم در دیابت

 

 دکتز ّبًیِ غجَری
 (پشضک هسئَل کلیٌیک دیبثت)

 94ثْبر 
            K(E.R)Epp/6/94.2/0 

تلفي توبس ثب کلیٌیک دیبثت ثیوبرستبى کَثز 

 2322 داخلی 023- 33437821

در پايان يادآور می شود که بايد با معاينات 

دوره ای منظم توسط چشم پسشک از کاهش 

. ديد در بیماری ديابت جلوگیری کرد
 


