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مروری بر شیوع رتینوپاتی و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران دیابتی در ایران
ژیال البرزی  ،1محمد آدینه  ،2ناهید اشرف پور ،1یعقوب مدملی3
 .1ژبال البرزی دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران
 .2محمد آدینه کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران
 .3ناهید اشرف پور دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران
مقدمه و هدف  :رتینوپاتی دیابتی یک واژه کلی است که برای بیان مشکالت عروقی ایجاد شده در شبکیه چشم بیماران دیابتی به کار می رود و خود به دو نوع
تکثیری و غیر تکثیری تقسیم می شود.آسیب به شبکیه به دنبال بیماری دیابت ،رتینوپاتی دیابتی نامیده میشود.ابتال به این عارضه در بیماران دیابتی میتواند در صورت
عدم درمان به موقع سبب نابینایی ش ود.رتینوپاتی دیابتی از شایعترین علل نابینایی در جهان می باشد به طوری که در امریکا مهمترین علت کوری در سنین  21الی 74
سالگی محسوب میشود..لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع رتینوپاتی و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران دیابتی در ایران انجام شد.
روش جستجو :این مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  PubMed ،Sid ،magiran ،Google scholarبا کلیدواژه های Diabetic
(Retinopathyرتینوپاتیدیابتی)(Prevelence ،شیوع)(Diabet ،دیابت)(Risk Factors ،ریسک فاکتورها) طی سال های  2111تا2111انجام شد ،در این مطالعه
مقاالت توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج مطالعات مختلف نشان داد که میزان رتینوپاتی در بیماران دیابتی بین 1/51 – 34/3درصدگزارش شده است.میانگین سن افراد مبتال به رتینوپاتی13/3
سال ومیانگین سابقه ابتال به دیابت  15سال بود .طی بررسی مطالعات بین رتینوپاتی و طول مدت ابتال به دیابت ،سن بیماران ،BMI ،هموگلوبین گلیکوزیله سطح باالی
قند خون ناشتا ،سوابق هایپرلیپیدمی ،هایپرتنشن ،سندرم خشکی چشم ،نفروپاتی ،سیگارکشیدن و بیماری ایسکمیک قلبی ،میکروآلبومینوری ،اوره و کراتینین سرم و
پروتئینوری و وضعیت چربی سرم روابط معنی داری وجود داشت ،ارتباط بین رتینوپاتی و جنس ،نوع داروی مصرفی و نیز سابقه سکته مغزی از نظر آماری معنی دار
نبود.
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می گردد بررسی شبکیه چشم در ارزیابی بیماران دیابتی همیشه مد نظر باشد و همچنین سطح سرمی قند خون در حد
طبیعی نگهداری شود .به دلیل وجود ارتباط بین هایپرلیپیدمی ،استعمال سیگار و فشار خون با رتینوپاتی پیشنهاد میگردد که این سه عامل نیز در بیماران دیابتی مورد توجه
جدی قرار گیرند.و هم چنین بررسی دقیق تر بیماران دیابتی از نظر میکروآلبومینوری در معاینات دور ه ای چشم پزشکی توصیه می شود.
کلید واژه ها :رتینوپاتی ،عوامل خطر ،شیوع ،دیابت

053

www.SID.ir

