
 

Makuladegeneráció tájékoztató 
Mit kell tudni a betegségről? 

Az időskori makuladegeneráció, köznapi nevén sárgafoltsorvadás a szemben található 

ideghártya központi részének betegsége, és típusosan 50 év feletti korban jelentkezik. A 

makula állapotától függ, hogy képesek vagyunk-e felismerni arcokat, tévét nézni vagy 

bármilyen digitális eszközt használni, ez az éleslátás központja. 

 

A betegség a sárgafolt korral előrehaladó elfajulása miatt alakul ki, következménye, hogy a 

makuladegenerációban szenvedők fokozatosan veszítik el a központi látásukat, miközben a 

perifériás látás megmarad. Az időskori makuladegeneráció a visszafordíthatatlan 

látásvesztés leggyakoribb oka a 65 év felettiek körében, ezért is fontos a megelőzés és a 

folyamatos kontroll. 

A SÁRGAFOLTSORVADÁS TÍPUSAI  

Száraz makuladegeneráció az esetek 85-90%-ában fordul elő. Elsősorban a sárgafolt 

területén kóros anyagcseretermékek halmozódnak fel, aminek következtében apró, sárgás 

színű lerakódások jelennek meg. A betegek olvasóképessége fokozatosan romlik, de 

évtizedek is eltelhetnek az olvasási képesség elvesztéséig. Amíg csak az egyik szemet 

támadja meg a kór, előfordulhat, hogy nem észlel változást, mert a jó szem kompenzálhatja a 

másik szemet. A betegség ritkán okoz teljes vakságot, mert a perifériás látást nem érinti.  

Nedves vagy más néven neovaszkuláris típusú makuladegeneráció sokkal ritkábban fordul 

elő, az esetek kb. 10%-ában. A száraz típussal ellentétben a tünetek sokkal hamarabb 

észrevehetők, és rövidebb idő alatt okoznak látásromlást. Ebben az esetben kóros 

érképződés indul meg a sárgafolt területén, az erekből pedig vér és folyadék szivárog a 

látóhártya rétegei közé. Ez okozza a látósejtek pusztulását és a látásromlást. 



 

 

Hogy jobban megértse a betegséget, képzeljen el egy házat, ez lenne maga a szem. A 

szemben található vérereket tekintse úgy, mint a vízvezetékeket. Ha valami nekinyomódik 

ezeknek a vezetékeknek, azok megsérülnek és ereszteni kezdenek, ami pedig repedéseket 

okoz a ház falában és alapjában. Egyes esetekben a szivárgás lehet fokozatos, ám más 

esetekben a vezetékek azonnal eltörnek. 

A betegség kialakulásának kockázati tényezői 

A makuladegeneráció kiváltó oka többnyire ismeretlen, de vannakolyan faktorok, amelyek 

növelik a kialakulás esélyét:  

● az életkor sajnos meghatározó: 75 éves kor felett a férfiak egyharmadánál, a nők 

egynegyedénél alakul ki a betegség egyik típusa  

● egyes tanulmányok szerint a csontritkulás is szerepet játszik a makuladegeneráció 

kialakulásában 

● kockázati tényezőnek számít a dohányzás  

● genetikai tényezők is szerepet kapnak: bár a kutatók még nem tisztázták, hajlamosító lehet 

a kék szem gyakori előfordulása a családban, vagy ha több családtag is érintett a 

betegségben  

● a lakóhely levegőszennyezettségének mértéke is hajlamosító tényező  

● az elhízás is növelheti az életkorral összefüggő makuladegeneráció kialakulását 

● alacsony D-vitamin szint növelheti a kockázatot  

● az antioxidánsok alacsony szintje ugyancsak kockázati tényező  

● a fokozott UV-sugárzásnak való kitettség is gondot okozhat 

MIK A TÜNETEK?  

Száraz makuladegeneráció esetében a betegség évek alatt, fájdalom nélkül alakul ki. Mikor 

fogjon gyanút?  

● ha látás során torzulások alakulnak ki (pl. az egyenes vonalat görbének észleli)  



 
● ha csökken a központi látás az egyik vagy mindkét szemen  

● ha erősebb fényre van szükség olvasáshoz vagy aprólékos és nagy koncentrációt igénylő 

munkavégzésnél (pl. hímzés, kötés)  

● ha nehezen alkalmazkodik a gyengébb fényviszonyokhoz (pl. étterembe való belépéskor)  

● ha olvasáskor elmosódnak a betűk  

● ha a színek intenzitásának csökkenését észleli 

A nedves típusú változatnál a tünetek hirtelen is kialakulhatnak. Melyek ezek?  

● nem érez fájdalmat, de homályos látást észlel, melynek részletei közé tartozhat egy vakfolt 

a látómező közepén, ami lehet szürke, vörös vagy fekete  

● a dolgok csavarodottnak, torznak tűnnek, mintha egy formátlan tükörben látná őket  

● az egyenes vonalak hullámosnak tűnnek  

● nem látja tisztán a finom részleteket  

● problémái vannak az olvasással vagy a részletek meglátásával gyenge fényviszonyok 

mellett  

● egy tárgy mérete vagy színe más, ha az egyik szemmel nézi, mint ha a másikkal 

 

HOGYAN DIAGNOSZTIZÁLJÁK A RETINÁT ÉRINTŐ BETEGSÉGEKET?  

Számos módszer használatos a szem vizsgálatára. A vizsgálómódszereket két nagy 

csoportra osztjuk aszerint, hogy mi vizsgálható velük: 

I. A szem működését vizsgáló módszerek: például a látás mérhető a látásvizsgáló táblákkal 

(más néven olvasótáblákkal) 

Látásélesség-vizsgálat  

Az Ön kezelőorvosa leggyakrabban a képen látható táblához hasonló látásélességet vizsgáló 

táblát használ. 

Ön minél kisebb méretű karaktereket képes elolvasni, látása annál élesebbnek számít. 



 

 

Amsler-rács  

A látásban bekövetkező változások követésének egy módja az ún. Amsler-rácsAmsler-

rácshasználata és az eredmények naplóban történő nyomon követése. Nagyon fontos, hogy 

vizsgálatot a betegség által érintett és az egészséges szemén egyaránt elvégezze. 

Normál látás esetén az Amsler-rács egy négyzet rácsos (hálozatként  jelenik meg, 

melynek közepén egy fekete pont található. 

 

A neovaszkuláris sárgafoltsorvadás esetén a rács hullámosan, töredezetten vagy torzult 

vonalakkal jelenik meg, és/vagy sötét, illetve életlen részeket tartalmaz. Mindezek 

leggyakrabban a látásélesség középpontja közelében – azaz a fókuszpont közelében 

tapasztalhatóak. 



 

 

II. A szem szerkezetét vizsgáló módszerek: a szem szöveteinek vizsgálatával károsodás vagy 

betegség mutatható ki 

● A fluoreszcens angiográfia (fluoreszceines érfestés) a szemfenék ereinek láthatóvá 

tételére szolgáló vizsgálómódszer: 

● A vizsgálat során a szemészorvos először pupillatágítót cseppent az Ön szemébe.  

● Utána sárga színű festékanyagot (fluoreszceint) fecskendez az alkar egy vénájába 

(a fluoreszceintől a szemfenék erei ragyogóan világosak lesznek, ha egy bizonyos 

típusú fénnyel világítja meg őket a szemészorvos).  

● Közben sorozatfelvételt készít a szemfenékről. 

 

● Az optikai koherencia tomográfia (röviden: OCT) általánosan használt vizsgálóeljárás, mely 

során a szemfenék keresztmetszetéről készülnek felvételek. 

 – Az OCT úgynevezett nem invazív eljárás (nem igényel tűszúrást, vagy eszköz bevezetését 

a testbe), mindössze nyugodtan kell tartania a fejét, és a készülékbe kell tekintenie, amíg a 

retinájáról részletgazdag felvételek készülnek a szemének érintése nélkül. 



 

 

Terápiák 

Tünetek esetén keressen fel szemész szakorvost, aki látásélesség vizsgálatot, 

pupillatágításban végzett szemfenék vizsgálatot és egyéb képalkotó elemzéseket végez. Bár 

a nedves makuladegeneráció nem gyógyítható, vannak olyan kezelések, amelyek lassítják a 

betegséget. 

Mire figyeljen?  

– A gyógyszerszedés legyen a napi rutin része, ne gyógyítsa magát az internetről és mindig 

menjen el kontrollra!  

Tervezzen előre!  

– Vezessen feljegyzéseket az állapotáról, javult-e valamit? 

Injekciós terápia  

A nedves makuladegeneráció romlása meggátolható a szembe adott injekciókkal. Teljesen 

természetes a beavatkozástól való félelem, de az injekciók előtt helyi érzéstelenítő 

szemcseppeket adnak a kellemetlenségek minimalizálása érdekében. A hasonló kezelésen 

átesettek arról számolnak be, hogy az ijedtségük nagyobb volt, mint a valós kellemetlenség, 

melynek során csak nyomást érzékeltek az adott területen.  

Kiegészítő terápiák  

A makuladegeneráció kezelése, illetve a táplálkozás kiegészülhet különböző vitaminokkal és 

ásványi anyagokkal. Csontjai védelmében gondoskodjon megfelelő kalcium és D-vitamin 

bevitelről. Fontos a C- és E-vitamin, valamint a cink (cink-oxid formájában) és a réz (réz-oxid 

formájában) pótlása. Étrendkiegészítőt mindig megbízható helyről, gyógyszertárból 

szerezzen be.  

MIT TEHET ÖN A LÁTÁSROMLÁS ELLEN?  

● Rendszeresen ellenőrizze látását - Otthon vezessen betegnaplót a látásában bekövetkező 

minden változásról. - Késedelem nélkül tájékoztassa kezelőorvosát, illetve a 

szakasszisztens, ha bármilyen változást észlel. 

AMSLER-RÁCS 

A kiadvány végén egy Ön által bármikor használható Amsler-rácsot talál. 



 
 

 

Hogyan használja az Amsler-rácsot? 

1. Olyan helyiségben használja, ahol általában olvasni szokott és használja az olvasáshoz is 

használt megvilágítást.  

2. Viselje az olvasáshoz is használt szemüvegét.  

3. Tartsa az Amsler-rácsot kb. 30-38 cm-re a szemétől.  

4. Mindkét szemét egyenként tesztelje. Takarja le az egyik szemét, míg teszteli a másikat.  

5. Fókuszáljon a rács közepén található fekete pontra és válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

a. Tapasztal-e hullámosan megjelenő vonalakat?  

b. A kockák azonos méretűnek látszanak?  

c. Tapasztal-e „lyukakat” vagy hiányzó részeket, illetve sötét területeket a rácsban?  

d. a rács középpontjára fókuszálva minden szélet és sarkot lát a rácsból?  

6. Ismételje meg a fentieket a másik szemével is.  

Fontos, hogy minden szokatlan tapasztalást a lehető leghamarabb jelezzen 

kezelőorvosának. Jegyezze fel magának, hogy a rács mely részein tapasztal elváltozásokat, 

így kezelőorvosának is meg tudja mutatni.  

Tesztelje szemeit legalább az orvos utasításainak megfelelő gyakorisággal, illetve minden 

olyan esetben, amikor számottevő változást tapasztal látásában. 

● A látásában bekövetkező változások feldolgozása nehéz, így természetes, ha segítségre 

van szüksége. 



 
 - Beszéljen látásáról családtagjaival és barátaival. Mondja el nekik, ha nehézséget okoz az 

olvasás, a tájékozódás, a gyógyszerek szedése vagy a házimunka.  

- Ha nincs családja vagy barátai, akik segíthetnek, érdeklődjön orvosánál, hogy milyen 

szervezettől kaphat segítséget.  

● Változtasson életmódján!  

- Táplálkozzon kiegyensúlyozottan, mert ez jót tesz szervezetének és általános egészségi 

állapotának, amely viszont jó hatással van a szemére is.  

- Próbáljon több leveles zöldséget, halat, teljes kiőrlésű élelmiszert, magvakat fogyasztani 

(ezek antioxidánst tartalmaznak).  

● Ha dohányzik, próbáljon leszokni.  

- A dohányzás károsíthatja a vérereket és a szemét.  

● A napfény is károsíthatja a szemét, ezért hordjon napszemüveget, ha erős napfényben 

tartózkodik. 

Felkészülés a kezelőorvosi kontrollra  

● Jelenjen meg rendszeresen a beütemezett kontrollvizsgálatokon.  

● Mielőtt orvoshoz megy, írja össze a tüneteit, kérdéseit, hogy mindenre választ kapjon.  

● Jó, ha egy helyen tartja a leleteit.  

● Vezessen listát, amelyen az aktuálisan szedett összes gyógyszer pontos nevét feltünteti, 

hogy ezeket mióta és milyen formában szedi (tabletta, kapszula, injekció stb.), hány 

miligrammosak, és naponta hogyan kell adagolni ezeket.  

ÉLETMÓDTANÁCSOK - EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

Mivel a sárgafoltsorvadás kiváltó okai nem ismertek, a kockázati tényezők csökkentésével 

segíthet abban, hogy megelőzze a betegség tovább romlását. Sokat számít, ha minimalizálja 

a cukorbevitelt, ha abbahagyja a dohányzást, egészséges ételeket fogyaszt, figyel a 

vitaminok és antioxidánsok bevitelére. A fittséget megalapozó napi mozgás is 

elengedhetetlen, és segít megtartani a testsúlyt is. Szabadtéren, erős napsütés esetén 

viseljen napszemüveget! 

Testmozgás  

A mozgásszegény életmód gyenge izomtónushoz és a csonttömeg elvesztéséhez vezet, ami 

hosszú távon még inkább megnehezíti a mindennapokat. A fizikai aktivitás javítja az 

állóképességet, hozzájárul a lelki egyensúlyhoz, megelőzheti és kezelheti a lehangoltságot, 

ezáltal javítja az életminőséget. Ha meghozta a döntést, hogy beépítené a testmozgást a 

napi rutinba, egyeztessen kezelőorvosával is arról, hogy mi az Ön állapotának 

legmegfelelőbb mozgásforma. A hangsúly – főleg kezdetben - egyáltalán ne a mozgás 

hosszán és intenzitásán legyen, hanem a rendszerességen. 

Az alábbi mozgásfajták javasoltak 



 
 Az aerob mozgás kis mértékben emeli a pulzusszámot (maximum 130-140 ütés/perc), és a 

légzési sebességet, működésbe hozza az izmokat. Ez lehet az átlagosnál tempósabb séta 

vagy séta emelkedőn, úszás, vízitorna, szobakerékpározás. Érdemes naponta, kétnaponta 5-

10 percet szánni rá, idővel napi 30 percre is növelhető.  

A nyújtás segít megőrizni az ízületek normál működését, és csökkenti a sérülésveszélyt. Az 

edzések előtt a dinamikus nyújtó gyakorlatok alacsony intenzitású végrehajtása ajánlott, míg 

a statikus nyújtást inkább az edzés befejeztével érdemes végezni legalább 5 percig: helyezze 

az egyik lábát hátrébb (haránt állás), az elülső láb térdét enyhén hajlítsa be, a hátrébb lévő 

lábfejét végig tartsa a talajon. A hátul lévő láb vádlijában éreznie kell az izmok nyúlását. 

Tartsa ezt a testhelyzetet 15-20 másodpercig, majd lábanként 3x ismételje meg, napi 2 

alkalommal.  

Az erősítés segít az izomerő visszaszerzésében. Példa: üljön stabilan egy szék elülső részén, 

helyezze mindkét lábát a padlóra. Emelje fel fokozatosan a lábujjait és a lábfejét, amennyire 

csak tudja, de a sarkai maradjanak a padlón, majd lassan engedje vissza őket. Ha nehezíteni 

akar a gyakorlaton, helyezze a lábát közelebb a testéhez. Ismételje meg ezt naponta 1-2 

alkalommal 10-15-ször kis pihenőkkel, három sorozatban egymás után.  

Az egyensúly növelése segít leküzdeni a merevség vagy bizonytalanság érzését. Példa: álljon 

egy stabil asztal vagy a konyhapult mellé, és tegye ujjhegyeit a pultra. Az egyik lábát emelje 

fel az ábra szerint, a másikon próbálja a testsúlyát a sarkára, majd óvatosan a lábujjaira 

helyezni. Váltva ismételje meg ezt naponta 1-2 alkalommal, 10-15-ször két sorozatban, 

pihenőket iktatva a sorozatok közé. 

Táplálkozás  

Az életmódkezelés része az kiegyensúlyozott táplálkozás, amely a társbetegségek kezelése, 

illetve megelőzése miatt is fontos. Az ideális testsúlyról egyeztessen kezelőorvosával, és 

beszéljék meg, hogy Ön mit tud tenni annak érdekében, hogy azt elérje vagy megőrizze. A 

kiegyensúlyozott táplálkozás javítja a fizikai erőnlétet, és a fertőzésekkel szembeni 

ellenállóképességet. Az egészséges táplálkozás két fő ismérve: legyen változatos és kerülje 

a mennyiségi szélsőségeket. 

Lelki egyensúly  

Csak pozitívan! - Egy kis optimizmus segít átlendülni az akadályokon. Persze ezt könnyebb 

mondani, mint megvalósítani, de segíthetnek a barátok, a rokoni támogatás, és néhány 

motiváló célkitűzés. 

Többféle módszer létezik arra, hogy a stresszre adott reakcióit befolyásolni tudja és Ön 

irányítsa az érzelmeit:  

● beszélgessen családtagjaival, barátaival, ha elkeseredettnek vagy idegesnek érzi magát  

● csatlakozhat online fórumokhoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel beszélhet vagy 

keressen a közelben betegegyesületet, sorstársakat  

● uralja a gondolatait, és ne aggódjon előre, feleslegesen a jövőbeli eseményeken  

● végezzen olyan tevékenységeket, amelyekben örömét leli  



 
● szánjon időt a kikapcsolódásra, ellazulásra, alvásra  

● ne legyen túl szigorú önmagához, ha valami nem sikerül, próbálkozzon újra más 

módszerrel 

Otthona biztonságosabbá tétele  

Mivel a látásromlása korlátozhatja a szabad mozgásban, az elesések, sérülések elkerülése 

érdekében érdemes átgondolnia, elég biztonságos-e az otthona.  

• Tegye el a szőnyegeket a lakásból, és ne használjon padlófényezőt takarításhoz, mert 

csúszóssá teheti a járófelületet  

• Lépéskor mindig emelje a lábát Főzés során használjon időzítőt  

• Zuhanyozáskor, fürdéskor ne kapkodjon, szánjon elég időt a be- és kiszállásra, 

használjon csúszásgátlókat  

• Tartsa könnyen elérhető helyen a telefonját, és mindig legyen előkészítve 

telefonszám, ahol segítséget kérhet  

• Használjon gyógyszeradagolót  

• Guruló járókerettel ne szállítson tárgyakat  

• Az elektromos kábeleket helyezze a bútorok alá, mögé, vagy vezesse őket falak 

mentén  

• Soha ne álljon székre, dobozra, semmilyen ingatag tárgyra, instabil bútorait távolítsa 

el az otthonából  

• Legyen megfelelő a világítás 
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