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PTERİJİUM NEDİR? 

Halk arasında “Kuş Kanadı” ismiyle bilinen pterijium gözün beyaz kısmından renkli kısmına 

ilerleyen bir et parçası şeklinde görülür. Göz bebeğinin üzerinde şeffaf saat camı şeklindeki 

kornea tabakasının üzerine gözün beyaz kısmının üzerini örten zar olan konjonktivadan gelen bir 

uzantıdır. 

Gözde kızarıklık batma sulanma ve görme bozukluğuna sebep olur. 

 

.  

 

 

PTERİJİUMUN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? 

Pterijiumun tedavisi cerrahidir. Yani göz gözün şeffaf kısmının üzerine doğru uzanan et 

parçası ameliyat ile alınmalıdır. 

Pterijium gözde belirgin rahatsızlık yapıyorsa (kızarıklık, batma, sulanma gibi) görme 

bozukluğuna yol açıyorsa, göz bebeğine doğru ilerleyerek görmeyi tehlikeye düşürüyorsa,  estetik 

bakımdan hastayı rahatsız ediyorsa ve diğer tıbbi zorunluluk hallerinde pterijium ameliyatı yapılır. 

Ameliyatınız muayene ve tetkik sonuçlarına göre tamamen bayıltılarak (genel anestezi) 

veya sadece gözün ve çevresinin uyuşturulması ile (lokal anesteziyle) yapılabilir.  

Ameliyat sırasında pterijium dokusu kornea üzerinden kesilerek alınır, konjonktiva isimli 

zarın (yani gözün beyaz kısmını örten zarın) geri kalan kısmı dikişle kapatılır. Yeniden oluşmasını 

(tekrarlamasını) engellemek için konjonktiva kendi altına kıvrılabilir, sklera denilen beyaz kısım 

açık bırakılabilir, konjonktivanın yönü değiştirilebilir, konjonktivanın başka bir bölgesinden bir 

parça alınarak o bölgeye dikilebilir, çeşitli ilaçlar (antimetabolit) kullanılabilir, bebeklerin anne 

karnında iken etrafındaki suyu saran amnion zarı nakli yapılabilir. 

Tedavinin Faydaları: Gözde belirgin rahatsızlık yapan (kızarıklık, batma, sulanma gibi) 

görme bozukluğuna yol açan, göz bebeğine doğru ilerleyen görmeyi tehlikeye düşüren ve estetik 

bakımdan hastayı rahatsız eden etkenler ortadan kalkacaktır. 
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Yukarıda belirtilen değişik cerrahi yöntemlerden size en uygun olanı muayeneniz 

sonrasında ve ameliyat esnasında belirlenecektir. 

Tedaviniz Uzman hekimler ve asistanlar eşliğinde yapılmaktadır. 

Tedavinin Alternatifi yoktur. 

Tedavi Başarı Süresi ve Başarı Oranı: 

Ameliyat süresi ortalama 30-45 dk arasında değişebilmektedir. Tedavide başarı şansı pterijiumun 

büyüklüğüne, yapısının daha etli ve damarlı oluşuna, daha önce ameliyat olup olmadığınıza göre 

değişmektedir. 

Ameliyatın Riskleri ve Olabilecek Kötü Durumlar (Komplikasyonlar): 

Lokal veya genel anestezi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar:  

Ameliyat genellikle lokal anesteziyle yani hastayı bayıltmadan sadece o bölge uyuşturularak 

yapılır. Anestezi uygulanırken oluşabilecek riskler şunlardır; 

1. Göz ve/veya arkasındaki damarlarda iğne ile zedelenme,   

2. Anestezik madde ile görme sinirinde hasar oluşumu,  

3. Anestezik ilaca karşı alerjik reaksiyon, 

 4. Göz arkasında kanama,  

Genel anestezi uygulanması (yani hastanın bayıltılması ) gerekirse buna bağlı ya da anestezi 

uygulaması sırasında gerekli olan durumlarda kan ve/veya kan ürünlerinin transfüzyonuna bağlı 

sorunlar gelişebilir. 

Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar:  

Ameliyatını sırasında ameliyatı yapan göz hekiminin tüm dikkat ve becerisini kullanmasına 

rağmen aşağıda belirtilenler gibi problemler yaşanabilir.  

1. Bölgesel kanama,  

2. Kornea yüzeyinde hasar,  

3. Konulması planlanıyorsa greftin alınamaması  

Ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar:  

Ameliyattan sonra uygulanan tedavi veya iyileşme döneminde de aşağıda belirtilen problemler ile 

karşılaşılabilir. 

1. Operasyonda veya sonrasında kullanılan ilaçlara karşı duyarlılık ve alerji reaksiyonu,  

2. Kornea merkezini geçen pterijiumlarda ameliyat sonrasında görme bulanıklığı sebat edebilir,  

3. Pterijium ameliyat sonrasında tekrar oluşabilir, tekrar ameliyat gerekebilir,  

4. Görme kaybına yol açabilecek enfeksiyon gelişebilir,  
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5. Yara yeri iyileşmesinde gecikme, mikroplu veya mikropsuz ülserasyon, skleromalasi (skleranın 

yani göz beyazının yara yerinin altındaki kısmının erimesi) piyojenik granülom (kanamalı, 

akıntılı kitle teşekkülü) oluşabilir. Bu sebeplerle gözün yeniden ameliyatı gerekebilir,  

6.Ameliyat sonrası gözlük veya kontakt lens takılması gerekebilir. 

Tedavinin kabul edilmemesi durumunda karşılaşılabilecek Sonuçlar: 

Tedavi edilmediği takdirde pterijium dokusu ilerleyerek kornea tabakasını daha fazla kaplayıp 

görmenin ileri derecede kaybına yol açabilir. Bu ileri evrede tedavi edildiğinde beyaz bir leke 

kalma olasılığı daha fazladır. 

Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. 

Yapılacak olan müdahalelenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve tekrar gerekebilecek ek tedavi 

girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

Hastalıkla ilgili bilgiler, fotoğraflar ve dökümanların gerektiğinde eğitim ve bilimsel araştırma 

(bilimsel yayınlar da dahil) amaçlı olarak da kullanılmak üzere KSÜ Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları bölümünce saklanmasını kabul ediyorum. 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan bu formu imzalıyorum: 

  

Hastanın Adı-Soyadı                 : ….……………………… İmzası:………….. Tarih: 

   

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:………………………….. İmzası:………….. Tarih: 

(Yakınlığı:……………………..) 

 

Doktor:…………………………………İmza……………………….Tarih:……………….. 

 

 

 

 

 


