


  

به آب روشن می،عارفی طھارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

ھمین که ساغر زرین خور نھان گردید

ھالل عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد 

به آب دیده و خون جگر طھارت کرد
   



:رتینوپاتی

رتینوپاتی به اختالالتی که موجب آسیب به شبکیه  
شبکیه محل تشکیل . چشم می شود گویند) رتین(

تصویر چشم و انتقال داده ھا به مغز می باشد لذا 
رتینوپاتی ھا بسته به شدت می توانند موجب تاری 

دید تا کوری شوند. رتینوپاتی ھای معروف عبارتند از  : 
رتینوپاتی دیابتی و رتینوپاتی نوزادان نارس.



رتینوپاتي ديابتي

تواند روي ديد تاثیر بگذارد ديابت مي

در صورتیكه شما به بیماري ديابت مبتال ھستید بدن شما
ديابت. تواند بدرستي از قند استفاده و آنرا ذخیره كند نمي

باعث افزايش قند خون، عطش بیش از حد و تكرر ادرار
اسرخرگھ( و ھمچنین تغییراتي در رگھاي خوني بدن 

تواند به اشكال مختلف ديابت مي. شود مي) و سیاھرگھا
باعث ايجاد آب مرواريد ، آب سیاه و. روي ديد تاثیر بگذارد

.شود مھمتر از ھمه صدمه به رگھاي خوني داخل چشم مي



رتینوپاتي ديابتي چیست؟  

ه  رتینوپاتي ديابتي عارضه اي ناشي از ديابت است كه ب
. دلیل تغییرات ايجاد شده در رگ ھاي خوني رخ مي دھد

را پرده شبكیه اليه عصبي در پشت چشم است كه نور
وقتي عروق خوني. فرستد-كند و تصاوير را به مغز مي درك مي 
بینند ممكن است باعث نشت مايع يا  در شبكیه آسیب مي 

ھاي عروقي شكننده و كالفه-خون شده يا منجر به رشد شاخه
مانند شده و باعث تخريب شبكیه شود در نتیجه تصويري كه 
.شود-فرستد تار شده يا كج و معوج مي- شبكیه به مغز مي 



انواع رتینوپاتي       

رتینوپاتی زمینه ای)١

در اين مرحله عروق كوچك  . مرحله اول رتینو پاتي ديابتي است 
. كند و مايع يا خون از آنھا نشت ميدر پرده شبكیه صدمه ديده

مايع نشت كرده باعث تورم پرده شبكیه شده و يا رسوباتي بنام 
.نمايد- را ايجاد مي" اگزودا"



رتینوپاتی پرولیفراتیو)٢

روي سطح  ه حالتي است كه رگھاي خوني جديد و غیرطبیعي ب
"  نئوواسكوالريزاسیون  "اين پديده . كنند شبكیه رشد مي
تري داشته و  اين عروق جديد ديواره ضعیف. خوانده مي شود

شكننده ھستند و ممكن است منجر به خونريزي شوند



عالیم رتینوپاتی

اگرچه . معموًال در مرحله رتینوپاتي زمینه اي عالمتي وجود ندارد
ممكن است در صورت ايجاد تورم مركز ديد تاري ديد بصورت 

.تدريجي ايجاد شود
ھايي در  شود ديد شما تار شده، لكه وقتیكه خونريزي ايجاد مي

شود و حتي ممكن است بكلي ديد شما از بین   آن پیدا مي
رتینوپاتي ديابتي پرولیفراتیو اگرچه بدون درد است اما . برود

شكل شديدي از بیماري است و نیازمند توجه پزشكي فوري 
. است



دید فرد طبیعیدید فرد طبیعی



دید فرد مبتال به رتینوپاتی دیابتیدید فرد مبتال به رتینوپاتی دیابتی



:تشخیص

معاینات دوره ای چشم)١

رنگی و آنژیوگرافی فلئورسین عکس)٢



:درمان

جراحی لیزر)١

کرایوتراپی)٢

ویترکتومی)٣

شبکیه ترمیم)۴



نقش بیمار در درمان

مراقبت موفقیت آمیز رتینوپاتي ديابتي فقط به درمان اولیه 
طرز برخورد و توجه . توسط چشم پزشك بستگي ندارد

. به درمان داروئي و رعايت رژيم ديابتي ضروري استبیمار 
از  . میزان مناسب قند خون خود را حفظ كندبايستي بیمار 

به فشار خون خود نیز و سیگار كشیدن خودداري كند 
فعالیتھاي فیزيكي معموًال براي . توجه داشته باشد

. بیماران مبتال به رتینوپاتي ديابتي مسئله اي نیست 
گاھي در بیماران مبتال به نوع فعال رتینوپاتي پرولیفراتیو  

.شود محدود كردن فعالیتھاي فیزيكي توصیه مي



در نوزادان نارس) مشكالت شبكیه(رتینوپاتي 

در نوزادان نارس می تواند ) مشكالت شبكیه(رتینوپاتي 
اين بیماري در گذشته ناشي از . سبب كوري شود

استفاده از مقادير زياد اكسیژن در دستگاه ھايي بود كه 
نوزادان نارس در آنھا نگھداري مي شدند ولي امروزه با 
پیشرفت در روش ھاي نگھداري از نوزادان نارس، بروز 

.اين بیماري كمتر شده است



:عوامل خطر

کم وزن بودن)١

زایمان زودرس)٢



عالیم ونشانه ھا در بدو تولد

از آنجا كه نوزاد نمي تواند عالئم خود را بگويد والدين،
متخصص كودكان و نوزادان و چشم پزشك بايد متوجه 
عوامل خطري كه احتمال ابتال به اين بیماري را زياد 

:اين عوامل عبارتند از. مي كنند باشند

 كیلوگرم يا كمتر ١.۵(كم بودن وزن ھنگام تولد  (

 نیاز به اكسیژن در ھفته اول پس از تولد

 وجود مشكلي در سالمتي نوزاد بالفاصله پس از تولد



عالیم ونشانه ھا در کودکان

كودكاني كه در نوزادي به اين بیماري مبتال شده اند بايد از نظر عالئم
:زير كه ممكن است نشانه ھايي از ابتال باشند مورد توجه قرار گیرند 

  نگه داشتن اجسام نزديك چشم

 مشكل در ديدن فاصله دور

  بستن و تنگ گردن يك چشم

  بي میلي نسبت به استفاده از يك چشم

 كه قبًال توسط پزشك تشخیص داده نشده(ضعف ديد  (

  افت ناگھاني ديد

  انحراف چشم



:تشخیص

پس از تولد  ۶تا  ۴نوزاداني كه ريسك بیماری رادارند بايد در ھفته 
چشم پزشك ابتدا با استفاده از قطره . معاينه چشم پزشكي شوند

ھاي گشاد كننده، مردمك را باز كرده و سپس با استفاده از 
در حین معاينه پدر يا مادر بايد . افتالموسكوپ شبكیه را مي بیند

صرف نظر از اينكه بیمار به درمان نیاز داشته . كودك را نگه دارند
باشد يا خیر بايد مجددًا در فواصلي كه چشم پزشك مشخص مي 

معاينات دوره اي براي مشخص كردن . كند تحت معاينه قرار گیرد
اينكه پیشرفت بیماري متوقف شده يا خیر و اينكه به درمان نیاز 

.وجود دارد يا خیر الزمند



:درمان

است بدون درمان  ٢يا  ١بعضي از كودكاني كه بیماريشان در حد درجه 
در موارد ديگر، در صورتیكه بیمار عالئم بیماري درجه . بھبود مي يابند

براي جلوگیري از انتشار . يا باالتر را نشان دھد درمان الزم است ٣
عروق غیر طبیعي ممكن است مناطقي از شبكیه را با روشي بنام 

در اين روش قسمت ھايي از شبكیه منجمد . كرايوتراپي درمان كنند
در ھر دو . لیزر ھم ممكن است بدين منظور استفاده شود. مي شود

روش زخم ھاي دائمي در قسمت ھاي محیطي شبكیه باقي مي 
ماند ولي در اغلب موارد اين روش ھاي درماني در حفظ ديد مركز 

.بیمار موفقند



خسته نباشیدخسته نباشید


