
Έξι σημεία που πρέπει να γνωρίζετε για το πτερύγιο 

Ως πτερύγιο ορίζεται η επιφανειακή 

ινοαγγειακή εξεργασία του 

βολβικού επιπεφυκότα που 

εντοπίζεται κυρίως ρινικά 

(σπανιότερα κροταφικά ή 

αμφίπλευρα) εντός της 

μεσοβλεφάριας σχισμής κοντά στον 

κερατοειδή. Είναι γνωστό και ως 

“surfer’s eye” ή “farmer’s eye” γιατί 

τα άτομα αυτά εκτίθενται 

περισσότερο στον ήλιο ή σε 

περιβάλλον ξηρό με σκόνη και 

επομένως έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν πτερύγιο. Πρόκειται για καλοήθη 

ετερόπλευρη εξεργασία αλλά μπορεί να συνυπάρχουν πτερύγια και στα δυο μάτια 

διαφορετικού μεγέθους. 

1. Που οφείλεται το πτερύγιο? 
 

Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση πτερυγίου είναι η 

έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (UV radiation) , το ξηρό κλίμα και γεωγραφικά περιοχές 

που βρίσκονται κοντά στον ισημερινό. Σε κάποιες μελέτες καταγράφεται αυξημένη 

επίπτωση στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες που σχετίζεται με την έκθεση στη UV 

ακτινοβολία. 

 

2. Τι συμπτώματα προκαλεί? 

Το πτερύγιο έχει την τάση να αυξάνεται με αργό ρυθμό και να επεκτείνεται επάνω στον 

κερατοειδή προκαλώντας ανώμαλο αστιγματισμό και μείωση της οπτικής οξύτητας αν 

μεγαλώσει τόσο ώστε να καλύψει μέρος της κόρης και τον οπτικό άξονα. Πτερύγια μικρού 

μεγέθους συνήθως είναι ασυμπτωματικά και ενοχλούν μόνο αισθητικά. Αν εκδηλωθεί 

φλεγμονή στο πτερύγιο το μάτι εμφανίζει ερυθρότητα, αίσθημα ξένου σώματος  και 

αυξημένη δακρύρροια  οπότε και αντιμετωπίζεται συντηρητικά με τοπική αγωγή. 



3. Πως γίνεται η διάγνωση? 
 

Η διάγνωση γίνεται απο τον οφθαλμίατρο με 

εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία και βασίζεται 

στην τυπική κλινική εικόνα της εξεργασίας. Η 

βιοψία δεν είναι απαραίτητη και γίνεται ως 

ρουτίνα μετά την αφαίρεση του πτερυγίου. 

Προεγχειρητική βιοψία γίνεται μόνο σε 

περιπτώσεις άτυπης βλάβης στο πλαίσιο της 

διαφορικής διάγνωσης. 

 

4. Ποια είναι η θεραπεία του πτερυγίου? 
 

Ανάλογα με το μέγεθος του πτερυγίου καθορίζεται η θεραπεία του. Κατα κανόνα τα 

πτερύγια μικρού μεγέθους  χωρίς  ή με μικρή εμπλοκή του κερατοειδούς,  μένουν υπο απλή 

παρακολούθηση με τακτική οφθαλμολογική εξέταση ανα 1-2 έτη όπου μετράμε το μέγεθός 

τους και βλέπουμε το ρυθμό εξέλιξής τους. Πτερύγια μεγαλύτερου μεγέθους που 

καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του 

κερατοειδούς, προκαλούν 

συμπτώματα όπως αναφέρθηκαν ή 

εμφανίζουν συχνές 

υποτροπιάζουσες φλεγμονές είναι 

προτιμότερο να αφαιρούνται 

χειρουργικά. Η αφαίρεση μπορεί να 

γίνει με απλή εκτομή αλλά έχει 

αυξημένο ποσοστό υποτροπής του 

πτερυγίου έως 80% και δεν 

προτιμάται πλέον ή με την 

τοποθέτηση αυτομοσχεύματος απο 

τον βολβικό επιπεφυκότα του ματιού (conjuctival graft – PERFECT) που είναι η 

συνιστώμενη θεραπεία με πολύ χαμηλό ποσοστό υποτροπής 1/1000 και ελάχιστες 

επιπλοκές.  

 

 

5. Το πτερύγιο μπορεί να εμφανιστεί ξανά μετά την αφαίρεσή του? 
 

Είναι η συχνότερη επιπλοκή αλλά το ποσοστό υποτροπής ποικίλει ανάλογα με την 

χειρουργική τεχνική αφαίρεσης του πτερυγίου. Σήμερα έχει καθιερωθεί η νεώτερη τεχνική 

με τη χρήση αυτομοσχεύματος βολβικού επιπεφυκότα που έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας 

ανω του 95% , μικρό ποσοστό υποτροπής/επιπλοκών και άριστο μετεγχειρητικό αισθητικό 

αποτέλεσμα. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για ένα έτος μετά την επέμβαση 

καθώς έχει βρεθεί οτι το 97% των υποτροπών συμβαίνει εντός δώδεκα μηνών απο την 

επέμβαση.  

 



 

 

6. Τι μπορώ να κάνω για την πρόληψη του πτερυγίου? 

 
Ως γενικό μέτρο για την πρόληψη εμφάνισης ή εξέλιξης του πτερυγίου είναι η προστασία 

απο την έκθεση στον ήλιο με χρήση γυαλίων ηλίου καλής ποιότητας και σωστής 

εφαρμογής. Επίσης η αποφυγή του ξηρού περιβάλλοντος, η έκθεση σε σκόνη και η τακτική 

χρήση λιπαντικών σταγόνων για να ενυδατώνεται η οφθαλμική επιφάνεια. 
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