
 :التعريف
هي عتامة تصيب عدسة العين الشفافة ، و تفقدها شفافيتها تدرجياً مما يمنع مرور الضوء 

وهو أحد أهم أسباب العمى  ،من خاللها، ومن ثم تصبح الرؤية مشوشة وغير واضحة
  .الكلي أو الجزئي على المدى البعيد

 

 :األنواع 
  بشكل تدريجي ( لحواف ، الخلفيةالمركز ، ا)يصيب أحد أجزاء عدسة العين إعتام

  .ويستوجب الجراحة في كل الحاالت
  (.اإلعتام الخلقي)إعتام عدسة العين منذ الوالدة  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :األسباب
  التقدم بالعمر. 
 الوراثة. 
  تعرض العين لضربة أو إصابة مؤثرة على أنسجة العين. 
  التهاب العين. 

 تهابات العينأو الالسكري مثل بعض األمراض اإلصابة ب. 
  بعض األدويةاستعمال. 
  التعرض لإلشعاع في منطقة الرأس والوجه. 

 

 :الفئات األكثر عرضة لإلصابة
 كبار السن. 
 المصابون بالسمنة أو بعض األمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم. 
 المدخنون. 
 ة دون حماية العين بالنظارات ألشعة الشمس لفترات طويل الذين يتعرضون

 .لشمسيةا
 

 "الكاتراكت"الماء األبيض 
Cataract 

 

ة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةاراإلد  
ة بجدةمستشفى الملك فهد للقوات المسلح  

 قسم التثقيف الصحي
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 :األعراض

 نتيجععة ففععي  ضعععت تععدريجي للبصععر دون ألععم
المراحععل األولععى يالحععي المععريض أنععه بحاجععة 
إلعععى تغييعععر نظارتعععه خعععالل فتعععرات متقاربعععة 

 .أكثر من المعتاد
  شعععور بععنقض الضععوء أو بععنن األلععوان خافتععة

 .إلى حد ما
  إبهععار البصععر، ال سععيما عنععد التعععرض ألشعععة

القيععععادة فععععي  الشععععمس القويععععة أو أثنععععاء
 .ساعات الليل

 ،وهععو أمععر يشعععر  تشععوم متزايععد فععي الرؤيععة
بععه المعععريض حتعععى عنعععد تحعععدي  النظعععارات 

 .ومالءمتها
  شعععور المععريض بننععه يععرى مععن خععالل سععتارة

 .أو زجاج أبيض اللون
  رؤيععععة ضععععبابية بشععععكل )عتامععععة العدسععععة

 (.عام
  تغيععر لععون عدسععة العععين تععدريجياً إلععى اللععون

 .ت المتقدمةاألبيض وذلك في الحاال

 :التشخيص
 و العائلي التاريخ المرضيمعرفة من خالل  كوني

 :للمريض وفحض النظر المشتمل على

 فحض حدة الرؤية. 
 إكلينيكيًا إن أمكن أو إجراء  فحض الشبكية

األشعة الصوتية للعين للتنكد من سالمة 
 .الشبكية 

 

 العالج
 

 العالج هور حالته لذلك فإن ال يوجد عالج دوائي لتحسين حالة المريض أو لمنع تد
 و إزالة العدسة المعتمةب حي  يقوم الطبيب ،الوحيد هو التدخل الجراحي

هاز للموجات بعدسة صناعية الستعادة الرؤية الواضحة وذلك باستخدام جاستبدالها 
 .الصوتية عالي التردد

  في معظم الحاالت وقد يتم يتم إجراء العملية تحت تنثير التخدير الموضعي
 .ستخدام التخدير العام للحاالت التي تستدعي ذلك ا

  دقيقة تقريبًا 03العملية تستغرق.  
  قد تتطلب الحاالت المتقدمة القيام بجراحة مفتوحة. 

   

 : الجراحة قبل
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  يجب اٍستشارة الطبيب بخصوص األدوية التي على المريض التوقت عن تناولها قبل
 .كندوية السيولة العملية

 ساعات قبل العملية 8مريض أن يصوم بشكل كامل لمدة ينبغي على ال. 
  تنظيت الوجه بغسول غير مهيج قبل الحضور للمستشفى و إزالة كافة آثار

 .مستحضرات التجميل وإزالة طالء األظافر بالنسبة للنساء

 بحاجة إلى إجراء جراحة في كال العينين، فسيحدد الطبيب موعد  إذا كان المريض
من جراحة العين  العين في العين األخرى بعد التعافيتام عدسة للجراحة إلزالة إع

 .األولى

 :الجراحة بعدإرشادات ما 
  ن طوال الوقت وخصوصا عند عينيالالحرص على استخدام الغطاء الواقي لحماية

 .النوم
  أو  تنظيت الجفن باستخدام القطن الطبي ومحلول تنظيت العينالحرص على

 .منشفة نظيفة رطبة ودافئة مع تجنب الضغط على العين أثناء التنظيت
 إغماض العينين عند غسل الوجه في األيام األولى بعد العملية. 
 عدم استخدام الغترة لمسح العين. 
 عدم إزالة الضماد أو الغطاء بعد العملية إال بعد استشارة الطبيب. 
  يوم التالي للعملية ،بعد أسبوع ،بعد في ال)الحرص على حضور مواعيد المتابعة

 (.شهر
 إحضار جميع األدوية والقطرات التي تستخدمها عند الحضور لمواعيد المراجعة. 
 استخدام األدوية الموصوفة وااللتزام باإلرشادات المدونة على عبوة الدواء. 
  دقائق مابين قطرة وأخرى حتى تمتصها العين وتستفيد منها بشكل تام 5ترك. 
 دام النظارة الشمسية خالل النهار عند الشعور بعدم االرتياح من ضوء استخ

 .الشمس
  تجنبيجب على المريض: 

o فرك العين أو الضغط عليها. 
o االنحناء لألسفل إال إذا سمح الطبيب بذلك. 
o لمدة أسبوعين وباألخض في حاالت  ولعب الرياضة العنيفةحمل األشياء الثقيلة

 .الجراحة المفتوحة
o مبو والصابون في دخول الشا

العين أثناء االستحمام أو غسل 
 .الوجه

o ممارسة رياضة السباحة. 
o  تعريض العين لألتربة والمهيجات

 .األخرى كالدخان
o  استخدام الكحل ومستحضرات

التجميل الخاصة بالعين 
لمدة  بالنسبة للسيدات

 .أسبوعين
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 للمريض يمكن: 
o ع من الجراحة بعد أسبو رةئاالسفر بالسيارة أو الط. 
o  استخدام الجوال والكمبيوتر ومشاهدة التلفازو القراءة. 
o قيادة السيارة بعد استشارة الطبيب. 
o  مع توّخي الحذربعد يومين من الجراحة ممارسة الحياة الزوجية. 
o استخدام العطور والبخور مع الحرص على عدم مالمستها للعين. 

 
 :الحاالت التي تستدعي مراجعة الطبيب

 رار في العيناحم. 
 تغير في الرؤية. 
 خروج إفرازات صفراء من العين. 
  في العينأو متزايد ألم شديد. 

 شعور بالغثيان والتقيؤ. 
 
 

 :طرق التعايش مع المرض 
من الممكن جراحية، العملية التقرر إجراء يللتعامل مع أعراض إعتام عدسة العين حتى 

 :جرِّّب ما يليللمريض أن ي
 تبًعا للوصفة الطبية مناسبةعدسات الصقة ية أو نظارات طب استخدام. 
 عند الحاجةأثناء القراءة  ام عدسة مكبرةاستخد . 
 المنزلن اإلضاءة في تحسي . 
  عند الخروج خالل النهارارتداء نظارات أو قبعة عريضة الحواف. 
 د من القيادة الليليةالح. 
 

 :الوقاية 

 فحض العينين بشكل دوري وروتيني.  
 التدخين االمتناع عن. 
 الوقاية من أشعة الشمس. 
 معالجة المشاكل الصحية األخرى. 

 

 
 

 :المراجع 
 وزارة الصحة. 

 ويب طب. 
 مايو كلينك. 
 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. 
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