
به مناسبت 17 مهر؛ روز جهانی »بینایی«

»دیابت«و عوارض متعدد بر سالمت »چشم«

80درصد تمام موارد نابینایی قابل پیشگیری و 
درمان هستند و از همین رو توجه به خدمات 
درمانی برای همه  مردم در جوامع مختلف حق 
مسلم خواهدبود. متاسفانه تاخیر در تشخیص 
عامل  نکردن  وغربالگری  بیماری های چشم 
جدی این زمینه  است که البته بیشتر در جوامع 

فقر وجود دارد. 
اهمیت توجه به بینایی و نقش انکارناپذیر آن در 
کیفیت زندگی موجب شد دومین پنجشنبه ماه 
اکتبر که در سال جاری میالدی مصادف با 17 
مهر است، به نام روز جهانی »بینایی« نامگذاری 
شود تا فرصتی برای توجه و مراقبت بیشتر از 

چشم ها باشد. 

دیابت را جدی بگیرید!
دیابت مشکل بزرگ سالمت است و می تواند 
درگیری  جمله  از  عروقی  متعدد  عوارض 
)شبکیه(  رتین  عروق  مانند  کوچک  عروق 
ایجاد کند که رتینوپاتی دیابتی گفته می شود. 
البته نفروپاتی )درگیری عروق کوچک کلیه( 
و نوروپاتی )آسیب عصبی ثانویه و درگیری 
عروق کوچک تغذیه کننده اعصاب( همین طور 
درگیری  و  قلب  عروق  شامل  بزرگ  عروق 
عروق اندام ها می تواند از عوارض دیابت باشد. 
از  آنجا که دیابت یکی از مهم ترین بیماری های 
نشدن  کنترل  صورت  در  که  است  زمینه ای 
می تواند منجر به عوارض متعدد چشمی شود، 
توجه به این بیماری بسیار جدی به نظر می رسد. 
البته طی دوران شیوع کروناویروس اهمیت 
بیشتری نیز خواهدداشت زیرا دفعات مراجعه به 
پزشک به دلیل ترس از ابتال به کووید-19 کاهش 
یافته و همچنین کم تحرکی عامل اختالالت 

متابولیک خواهدبود. 

عوارض چشم ناشی از دیابت
عوارض چشمی که به دلیل ابتال دیابت اتفاق 
می افتند، متعدد و پیشرونده هستند و بعضی 
از آنها می توانند عامل نابینایی کامل باشند اما 
خوشبختانه این عوارض قابل پیشگیری هستند. 
مهم ترین عارضه های چشمی دیابت که شایع 

بوده و اهمیت زیادی دارند، عبارتند از:

رتینوپاتی دیابتی یا درگیری عروق شبکیه: 
رتینوپاتی می تواند از علل نابینایی در سنین 
20 تا 74 سال باشد و از علل شایع در سنین 
زندگی فعال بیمار محسوب می شود. رتینوپاتی 
دیابتی به مدت ابتال به دیابت و کنترل همزمان 

بیماری های دیگر مانند پرفشاری و چربی خون 
بستگی دارد. همچنین اگر بیمار دیابتی همزمان 
دچار درگیری کلیوی، کم خونی یا بارداری 
شود، رتینوپاتی پیشرفت زیادی خواهدکرد. 
به همین دلیل، بیماران دیابتی نوع2 به محض 
تشخیص بیماری و بیماران دیابتی نوع 1 طی 
3 تا 5 سال از تشخیص بیماری باید تحت 
معاینه چشم قرار گیرند. پس از این نیز باتوجه 
به شدت درگیری چشم و کنترل متابولیک 

)قندخون( فواصل ویزیت تنظیم شود. 
رتینوپاتی با نشت عروقی، انسداد عروقی و ایجاد 
عروق جدید در شبکیه باعث ایجاد آسیب در این 
قسمت از چشم می شود که محل اصلی بینایی است. 

درمان رتینوپاتی شامل تزریق داروهای مختلف 
)در ایران معروف ترین آواستین است(، انجام 
لیزر و جراحی است که گاهی هیچ کدام از این 

اقدامات نمی تواند مانع بروز نابینایی شود. 
پاپیلوپاتی دیابتی یا درگیری عصب اُپتیک: 
پاپیلوپاتی دیابتی عارضه  نادری است و اکثرا 
خودبه خود بهبود می یابد اما در مواردی می تواند 

کاهش دید دائمی ایجاد کند. 
گلوکوم یا آب سیاه: دیابت عامل ابتال به نوع 
خاصی از گلوکوم به نام گلوکوم نئوواسکوالر 
است اما همراهی با سایر موارد گلوکوم نیز 
به طور شایع دیده می شود. البته علت این ارتباط 

هنوز کامال مشخص نیست. 

مروارید:  آب  یا  کاتاراکت 
دیابت،  اصلی  عوارض  از  یکی 
یا آب مروارید است  کاتاراکت 
که می تواند در سنین خیلی پایین 
ایجاد شود. مبتالیان به دیابت با 
به آب  ابتال  برابر   5 تا   2 خطر 
سالم  افراد  به  نسبت  مروارید 
نکته   هستند.  مواجه  همسن 
دیابتی  بیماران  در  اینکه  مهم 
کاتارکت در سنین خیلی پایین 
می تواند ایجاد شود که از علل 
قابل درمان افت دید در بیماران 

می شود.  محسوب  دیابتی 

خشکی چشم: خشکی چشم جزو عوارض 
بسیار شایع در بیماران دیابتی است. این افراد 
معموال از احساس سوزش چشم، احساس 
جسم خارجی، حساسیت به نور و تاری دید 
که با پلک زدن موقت بهتر می شود، ناراحت 
هستند. خشکی چشم و بی حسی قرنیه که 
در اثر دیابت ایجاد شده احتمال ابتال به انواع 
زخم های عفونی قرنیه را افزایش می دهد که 
احتماال علت اصلی خشکی چشم در بیماران 
دیابتی، آسیب اعصاب حسی قرنیه ثانویه به 

قندخون باال خواهدبود
نوروپاتی های درگیرکننده اعصاب حرکتی 
چشم: انواع نوروپاتی های درگیرکننده اعصاب 
نیز می تواند  حرکتی چشم در زمینه  دیابت 
ایجاد شود که غالبا بیماران با دوبینی به پزشک 
مراجعه می کنند. خوشبختانه دوبینی در این 
وضعیت طی چند ماه خودبه خود بهبود پیدا 
می کند؛ هرچند معاینه توسط متخصص چشم 

برای تشخیص علل دیگر دوبینی بررسی شود.

دیابت مشکل بزرگ 
سالمت است و 
می تواند عوارض 
متعدد عروقی از 
جمله درگیری عروق 
کوچک مانند عروق 
رتین )شبکیه( 
ایجاد کند که 
رتینوپاتی دیابتی 
گفته می شود. البته 
نفروپاتی )درگیری 
عروق کوچک کلیه( 
و نوروپاتی )آسیب 
عصبی ثانویه و 
درگیری عروق 
کوچک تغذیه کننده 
اعصاب( همین طور 
عروق بزرگ 
شامل عروق قلب 
و درگیری عروق 
اندام ها می تواند 
از عوارض دیابت 
باشد

به خاطر داشته باشیم...

دیابت می تواند انواع درگیری های چشم را ایجاد 

کند و تقریبا تمام بافت های چشم در اثر دیابت 

آسیب می بینند و انواع عوارض از سطح چشم شامل 

قرنیه، اشک، درگیری لنز به صورت آب مروارید، 

درگیری زاویه  چشم به صورت آب سیاه، درگیری 
شبکیه و عصب بینایی ایجاد شود. 

زمینه  بروز چنین مشکالتی اهمیت توجه و کنترل 

دیابت را می رساند. بیماران دیابتی مراقب باشند که 

در شرایط همه گیری کووید-19 که امکان مراجعه 

منظم و مکرر به پزشک غدد و چشم را ندارند، 

حتما کنترل قند، چربی و فشارخون را در اولویت 

برنامه های زندگی قرار دهند و به محض تغییر در 

بینایی حداقل با پزشک ارتباط داشته باشند

3تقویم سالمت شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه

 دکتر فاطمه عبدی
متخصص چشم، فوق تخصص 

شبکیه و استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

شایع ترین مشکالت بینایي
توصیه هاي حفظ سالمت بینایی

هر کدام از مشکالت بینایی ناشی از اختالالت بیولوژیک خاص است
چشم سالم:  

چه باید خورد

ترک سیگار!

استفاده از عینک آفتابی

استراحت چشم ها

معاینه توسط چشم پزشک

استفاده از عینک محافظ

مصرف منظم خوراکی های حاوی ریزمغذی هایی مانند اسیدهای چرب امگا3، لوتئین، روی و 
ویتامین های C و E به مقابله با مشکالتی مانند استحاله ی ماکوالی چشم و آب مروارید کمک می کند.

بادام/ ماهی های چرب/ تخم مرغ/ لیمو و میوه های قرمز/ سبزیجات و غالت

سیگار خطر ابتال به آب مروارید، آسیب عصب اپتیک و استحاله  ماکوالی چشم را افزایش می دهد.

مواجه با پرتوهای فرابنفش زمینه ابتال به آب مروارید و استحاله ماکوالی چشم را تشدید می کند.
بهترنی عینک آفتابی باید 99 تا 100درصد پرتوهای فرابنفش را جذب کند.

هنگام ورزش یا کارهای آسیب رسان به چشم باید از عینک استفاده کرد.

تماشای تلویزیون یا کار با رایانه و تلفن همراه به مدت طوالنی می تواند باعث خستگی چشم ها، تاری 
دید، اختالل تمرکز، خشکی چشم، سردرد و احساس ناراحتی در گردن، شانه ها و پشت شود.

برای تشخیص به موقع مشکالت بینایی باید به طور منظم به چشم پزشک مراجعه کرد. 

بهترنی عینک آفتابی باید 99 تا 100درصد 
پرتوهای فرابنفش را جذب کند.

در این زمینه بهتر است با متخصص چشم یا 
بینایی سنج مشورت شود تا بهترین نوع عینک 

تجویز شود.

) جلوی چشم(:  
عدسی جمع می شود تا تصویر 

روی شبکیه بیفتد
)پشت چشم(: تصویر هر شی 
که از دور نگاه می شود روی 

شبکیه می افتد

نزدیک بینی
اختالل در دید دور

بزرگ بودن طول کره چشم 
نسبت به حالت عادی یا 

تحدب زیاد قرنیه
تصویر شی دور جلوی 
شبکیه تشکیل می شود

شی تار دیده می شود

راه حل

اختالل در دید نزدیک
کوچک بودن کره چشم 
نسبت به حالت عادی یا 

تحدب کم قرنیه
تصویر شی نزدیک پشت 

شبکیه تشکیل می شود
تصویر تار دیده می شود

راه حل

دید غیرواضح
مشکل در انحنای طبیعی 

عدسی یا قرنیه
فرد برای دیدن اجسام دور 

دچار دوبینی است
تصاویر واضح نیست

راه حل

اختالل در دید اجسام نزدیک
پس از 40 سالگی، عدسی 
انعطاف را از دست می دهد

تمرکز برای دید اشیا 
نزدیک مشکل می شود

اجسام تار دیده می شود

راه حل

از 6 ماهگی تا 18 سالگی: 

یک بار در سال
سالمندان: 

یک بار در سال
بزرگساالن سالم تا تا 65 سال: 

هر 2 سال یک بار

عینک
لنز

جراحی لیزر

عینک
لنز

جراحی لیزر

عینک
لنز

جراحی لیزر

عینک
لنز

چشم دچار مشکل بیناییدوربینیآستیگماتیسمپیرچشمی


