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Diabetic Mellitus Retinopathy (DMR) 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 
 
Ang Diabetic mellitus ay nagiging sanhi ng pagkasira sa retinal microvasculature, na nauuwi sa 
hypoxia at ischemia. Sa mga malalang kaso, maaari itong mauwi sa retinal edema at hindi normal 
na pagkakaroon ng marupok na sisidlan. Ang marupok na sisidlang ito ay madaling magdugo na 
nagiging sanhi ng vitreous haemorrhage. Pagkaraan ay makakabuo ng bagong fibrous tissue na 
maaaring makapagdulot ng retinal break o paghiwalay ng tractional retina. 
 
Mga Sanhi 
 Diabetes 
 Mataas na Presyon ng Dugo 
 Pagtaas sa lebel ng serum lipid 
 Paninigarilyo 
 
Mga Tanda/Sintomas 
Sa mga unang yugto ng retinopathy, walang makikitang sintomas. Habang lumalala ang sakit, ang 
sintomas ng diabetic retinopathy ay maaaring kabilang ang floaters, paglabo ng paningin, 
pagkawala ng gitnang paningin. Sa mga malalang yugto ng retinopathy, ang vitreous haemorrage at 
paghiwalay ng retina ay maaaring mauwi sa malalang pagkawala ng paningin o maaring pagkabulag. 
 
Lunas 
Walang lunas para sa diabetic retinopathy. Ang lunas ay naglalayong patatagin ang kondisyon at 
pabagalin ang lalong paglala. Ang pasyente ay dapat magkaroon ng regular na follow-up upang ang 
mas maagang pagtugon ay maisagawa kung mayroong pagbabagong lumitaw sa kondisyon ng mata. 
Ang mga pasyente ay maaaring mangailangan ng natatanging imbestigasyon, tulad ng fundus 
photography, fluorescein angiography, optical coherence tomography o ultrasound scanning bago 
magdesisyon sa mga pagpipiliang lunas. 
 
Ang mga paraan ng paglunas kasama ang: 
 Pagkontrol ng asukal sa dugo 
 Lunas gamit ang laser 
 injection ng Anti-VEGF  
 injection ng Steroid 
 Operasyon 
 
Puna 
Ang Diabetic retinopathy ay hindi nagagamot sa pamamagitan ng laser o operasyon. Ang mga 
pasyente ay dapat magbigay halaga sa mga sumusunod na puntos: 
 Panatiliin ang maayos na kontrol sa dyeta upang makuha ang matatag na lebel ng asukal sa 

dugo at kolesterol 
 Kontrolin ang presyon ng dugo 
 Magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata 
 Itigil ang paninigarilyo 
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Ang mga Impormasyon ay para sa pangkalahatang layunin ng 
edukasyon at sanggunian lamang. 

Kung mayroong mga katanungan, mangyaring kumonsulta sa medikal 
na propesyunal 

Grupo ng mga Espesyalistang Nagpapayo (Opthalmology) 
Unang Nalathala 2019 
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