
مكونات العين: 
 العدسة هي جزء من الجزء األمامي من العين. 
  من بروتينات شفافة ولذا تسمى تتكون عدسة العين

مم  9 هاقطرو مم  5 ها سمك البلوريةأيضاً بالعدسة 
 .للبالغين

 شفافة عدسة هي  عدسة العين. 
  في القرنية تساهم مع 

 .الشبكية في تركيزهو الضوءانكسار
  للعين حتى تتمكن  البعد البؤري  تغيرأجل  وذلك منيتغير باستمرار عدسة العين شكل

رة صو األشياء على مسافات مختلفة، وبالتالي تسمح بتكوينمن التركيز على 
 لألشياء في شبكية العين. حقيقية

  تغير درجة انحناء العين فمن عدسة العين مرنة تتحكم فيها العضالت الهدبية، وب
 الممكن أن يركز الشخص على األشياء التي توجد على مسافات بعيدة عنه. 

عملية تركيز الكاميرا الفوتوغرافية عبر بتغيير عدسة العين تشبه عملية         
 .العدسات حركة

س نف مع القرنية هو تركيز الضوء على الشبكية، وهى البلوريةوظيفة العدسة        
  .وظيفة العدسة البصرية التي يصنعها اإلنسان

  

  : عتامة عدسة العين من المشاكل التي تصيب عدسة العين : 
تقوم بتركيز أشعة الضوء الساقطة عليها  الطبيعيوضعها  فيعدسة العين  عرفنا أن

  من العين لتكوين صورة دقيقة لما نراه الخلفي الجزء فيعلى الشبكية 
بسهولة ، ال تنفذ لداخلها أشعة الضوء فإن هذه العدسة معتمة  عندما تصبح لكنو 

  مشوشة فتصبح الصورة المكونة على الشبكية
ما نسميه حدقة العين أو إنسان العين  هين عدسة العين الطبيعية تكون سوداء اللون و إ

 يتحول لونها من األسود لألبيض ، لذلك تسمى بالمياه العتامةب ، و عند إصابتها
  .البيضاء
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  :أسباب المرض

 (بعد سن الخمسين) الشيخوخة  
 لتعرض لبعض أنوع اإلشعاعاتا  
  ول أدوية معينةمن تناأعراض جانبية.   
 مرضى السكر و األشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين E   إضافة فى الدم 

أكثر عرضة لهذا المرض عن هم مدمنى المشروبات الكحولية  و  لمدخنينل
  غيرهم 

   أعراض المرض
  المساء  فيتدهور الرؤية خاصة  
 رؤية هاالت ضوئية حول األشياء.   
 العاليالضوء تجاه العين  ةيحساس.  
  العالج:طرق 
 الطبيب باستئصال عدسة العين  حيث يقومهو العملية الجراحية يد العالج الوح

 الطبيعية.صناعية جديدة تؤدى نفس عمل العدسة  وزراعة عدسةالمعتمة 
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