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Íriszmelanóma kutyákban és macskákban 
 

Mi az az íriszmelanóma? 

Íriszmelanómának nevezzük az íriszben 
(szivárványhártyában) kialakuló pigmentált daganatot. 
Kutyáknál ez a leggyakoribb szemben előforduló daganat.  
Kutyák esetében az íriszmelanóma ritkán képez áttétet 
azonban ahogy növekszik tönkreteszi a szemgolyót. 
Akadályozza a szemben keringő folyadék (csarnokvíz) 
normál áramlását, belső szemgyulladást okoz, végső soron 
pedig magas szemnyomáshoz, az ezzel járó fájdalomhoz és 
vaksághoz vezet. 

 

Milyen terápiás lehetőség van íriszmelanóma esetén? 

Amennyiben időben történik a diagnózis, lehetőség van a daganat lézeres kezelésére, mellyel 
a melanóma további növekedése megakadályozható.  

Minden íriszmelanóma lézerezhető? 

Sajnos nem, ezért nagyon fontos az időben történő diagnózis és kezelés. Amennyiben az 

írisznek több mint az ¼-e érintett, akkor sajnos a lézeres terápia már túl nagy kárt okozna a 

szemben. Ezenkívül fontos még a daganat elhelyezkedése. Amennyiben a daganat az írisz 

perifériáján is helyeződik (az ún. csarnokzugban) szintén nem kezelhető már lézerrel. 

Ezekben az esetekben sajnos a szemgolyó eltávolítása javasolt. 

Hogy fog kinézni a szem a lézeres kezelés után?  

A lézeres beavatkozás után a melanóma helyén egy barna 

folt továbbra is marad az íriszen, azonban mivel a 

daganatsejteket a lézer elpusztította, a tumor már nem nő 

tovább. Ezenkívül a pupilla alakja is sokszor megváltozik a 

lézeres kezelés után. 

Egy lézeres kezelés elegendő? 

Abban az esetben, ha a daganat nagyméretű volt, vagy kifejezetten vastag, szükség lehet 

további lézeres beavatkozásra. Ezt a beavatkozás utáni kontrollvizsgálaton döntjük el. 
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Macskák íriszmelanómája 

Macskák esetében az íriszmelanómák rendszerint 
rosszindulatúak, azaz hajlamosak az áttétképzésre is. Ezenkívül 
macskáknál ritkán fordul elő, hogy csak 1-1 fokális terület 
érintett az íriszen, rendszerint diffúzan az egész íriszt átszövi a 
daganat, így ezekben az esetekben a szemgolyó eltávolítása 
javasolt.  

Lehet macskáknál is lézerezni az íriszmelanómát? 

Lézeres kezelés macskáknál csak abban az esetben ajánlott, ha fokális, jól körülírt 

elváltozásról van szó. Ezenkívül fontos tudni, hogy macskáknál még nincs publikált 

szakirodalom arról, hogy a lézeres kezelés nem fokozza-e az áttétképződés esélyét. 

 


