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Què és la DMAE i com es manifes-
ta?La DMAE o Degeneració Macu-
lar Associada a l’Edat és una malaltia 
greu amb un component hereditari, 
que pot afectar a persones de més de 
50 anys i es manifesta inicialment 
en disminució de la visió, escotoma 
(taca) central i distorsió de les imatges 
(s’hi veu tort, i pot haver-hi alteració 
del tamany dels objectes). Existexen 
dues formes de la malaltia: la DMAE 
seca o atròfica i la DMAE humida o 
exudativa.

A qui pot afectar la DMAE? Al-
guns estudis publicats apunten al fet 
de que la DMAE és una patologia in-
fradiagnosticada al nostre país. Segons 
aquests estudis, el número de persones 
amb risc de desenvolupar la malaltia 
supera les 800.000 persones. Els fac-
tors de risc de DMAE són: edat supe-
rior a 50 anys, antecedents familiars, 
tabaquisme, ulls clars i exposició per-
llongada al sol. Es diagnostiquen uns 
5.000 casos nous cada any a tot l’estat.
 
Es pot prevenir la DMAE? En la re-
visió oftalmològica de rutina es pot 
sospitar la malaltia abans de l’apa-
rició dels primers símptomes. A la 
nostra clínica disposem de tècniques 
i exàmens de laboratori per determi-
nar el risc d’acabar desenvolupant la 
malaltia, especialment si existeixen 
antecedents familiars. L’estudi amb 
angio-OCT (Tomografia de Coherèn-
cia Òptica) i l’exploració detallada del 
fons d’ull (retinografies) és fonamental 
per al diagnòstic i el seguiment de la 
malaltia. 

Com es tracta la malaltia? En fases 

incials de DMAE seca, els antioxidants 
orals tenen un paper important. En 
DMAE humida, amb el tractament de 
forma precoç amb medicació intraocu-
lar amb anti-VEGF, la malaltia es pot 
aturar. Si no és així, la visió del pacient 
es deteriorarà de manera irreversible. 

El Dr. Josep Callizo i  Tomàs és 
doctor en Medicina per la URV, Pro-
fessor Titular d’Oftalmologia de la 
URV, metge consultor Sénior d’Of-
talmologia a l’hospital universitari 
Joan XXIII de Tarragona i Director 
Mèdic de Clínica Oftalmològica 

Reus – Drs. Callizo (COR).

El Dr. Miquel Callizo Planas és lli-
cenciat en Medicina i Cirurgia per la 
URV, Màster en Oculoplàstica (Òrbi-
ta, Parpelles i Vies Llagrimals) per la 
UB i doctor en Medicina per la URV.

Clínica Oftalmològica Reus – Drs. 
Callizo és un centre que es dedica al 
tractament integral mèdic i quirúr-
gic de les patologies oculars, dispo-
sant de quiròfans exclusius per a 
cirurgia oftalmológica, homologats 
pel Departament de Salut.

La Clínica Oftalmològica Reus - Drs. Callizo ens explica què és la DMAE i com es tracta

La DMAE és la principal causa de ceguesa (54,4%) en 
persones de la tercera edat en països desenvolupats 

Camí de l’Aleixar, 51-53, 43202 Reus Tel. 977 322 408
www.clinicaoftalmologicareus.es

PATOLOGIES TRACTADES:
Cataractes · Glaucoma · Retinopatia diabètica · Degeneració macular · Des-
preniment de retina · Oftalmologia pediàtrica · Neurooftalmologia · Cirurgia 
oculoplàstica · Cirurgia refractiva · Cirurgia de la Presbícia · Cirurgia lacrimal
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Els Drs. Callizo a les instal·lacions de Clínica Oftalmològica Reus
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