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Метою дослідження було визначити ефективність резекції меланом райдужки та 
циліарного тіла за допомогою радіохвильового ножа (3,8-4,0 МГц).
Матеріал та методи. Дослідження виконане на базі відділу офтальмоонкологічного 
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» 
впродовж 2005-2018 рр.  В основну групу включено 45 хворих на меланому іридоци-
ліарної ділянки. Середній вік пацієнтів склав 56,3 ± 2,2 років, при незначному пере-
важанні жінок (53,3%). У якості контролю використані ретроспективні дані 67 па-
цієнтів з меланомою райдужки та циліарного тіла, прооперованих з приводу УМ за 
класичною методикою із використанням звичайного різального інструмента. Всім 
хворим виконували візометрію, периметрію, біомікроскопію та офтальмоскопію. 
Для клінічної оцінки стадії процесу використовували класифікації TNM та AJCC. Ви-
падків метастазування на момент включення пацієнтів у дослідження не було.
На момент початку лікування, середні значення проміненції пухлини складали 
(4,0±0,3) мм при протяжності основи (8,3±0,4 мм), що відповідає об’єму пухлини 
34,3±0,7 мм3. 
За значеннями гостроти зору пацієнти обох клінічних груп були розподілені на дві 
підгрупи кожна: у підгрупу ІА (n=37 або 82,2%)  увійшли хворі з гостротою зору від 
0,1 до 0,5, у підгрупу ІВ (n=8 або 17,8%) – від 0,6 до 0,8. У групі ретроспективного 
контролю на момент початку лікування було 55 (82,1%) хворих з гостротою зору 
від 0,1 до 0,5 (ІІА підгрупа), та 12 (17,9%) – з гостротою зору від 0,6 до 0,8 (p>0,05).
Статистична обробка виконана методами дисперсійного аналізу з використанням 
програмного забезпечення Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc, США).
Результати. Аналіз результатів хірургічного лікування хворих на меланому рай-
дужки та циліарного тіла показав, що застосування радіохірургічного метода до-
зволяє значно зменшити кількість інтраопераційних та післяопераціних ускладнень 
(χ2=4,16 df=1, p=0,04), тоді як при застосуванні ріжучого інструментарію часто-
та ускладнень сягала 10,4%. Застосування радіохвильової хірургії при резекції УМ 
дозволило зберегти вихідну гостроту зору у 100% оперованих. При цьому частота 
рецидивування пухлини не перевищувала 2,2%.
Висновок. Аналіз безпосередніх (зорові функції, післяопераційний клінічний перебіг) і 
віддалених результатів (зорові функції, оптичні середовища, ВОТ, рецидив пухлини)  
у хворих після резекції меланом іридоциліарної локалізації з використанням високо-
частотного струму з генерацією 3,8-4,0 мГц дозволяє стверджувати, що високочас-
тотна радіохвильова хірургія надає можливість зменшити ризик виникнення інтра-
операційних і післяопераційних ускладнень і, отже, зберегти високі зорові функції.
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Актуальність. Увеальна меланома (УМ) належить 
до високозлоякісних пухлин і, за даними літератури, 
в усьому світі щороку реєструється більше 7000 ви-
падків виникнення УМ, а середній стандартизований 
за віком коефіцієнт захворюваності дорівнює 4,3 ви-
падки на мільйон [1, 2]. Дане злоякісне утворення од-
наково часто зустрічається як у чоловіків, так і у жінок 
[2]. На європеоїдів припадає 98% випадків, на вихідців 
з Латинської Америки – близько 1%, а у азіатів, афри-
канців і корінних американців рівень захворюваності 
становить менше 1%. УМ зазвичай діагностують у па-
цієнтів у віці 50-60 років, із середнім віковим показни-
ком в більшості випадків рівним 55 років [1, 2]. Коефі-
цієнт захворюваності збільшується з віком, досягаючи 

максимуму в 70-75 років, а потім стабілізується. [1]. 
Слід зазначити, що у 90% випадків меланома вражає 
судинну оболонку, у  6% ‒ циліарне тіло і в 4% ‒ рай-
дужну оболонку [2].

Терапія УМ залежить від розміру пухлини, її роз-
ташування, особливостей перебігу, стану іншого ока, 
системного стану і потреб пацієнта. Варіанти лікуван-
ня включають транспупілярну термотерапію, брахіте-
рапію, cтереотаксичну променеву терапію, місцеву ре-
зекцію, енуклеацію і екзентерацію орбіти [3, 4, 5, 6, 7].
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Хірургічне видалення пухлини у преекваторіаль-
ній ділянці не завжди дозволяє уникнути таких інтра-
операційних ускладнень, як експульсивна кровотеча, 
частковий гемофтальм, відшарування сітківки, і після-
операційних ‒ катаракта, субатрофія ока та ін. [5, 6].

На підставі аналізу операційних і післяопераційних 
ускладнень при видаленні меланом, розташованих в 
преекваторіальній області, нами зроблений висновок, 
що вони виникають внаслідок самої техніки операції. 
Так, по-перше, при видаленні пухлини з використан-
ням ріжучого інструментарію можлива кровотеча, яку 
важко зупинити. По-друге, одномоментне видалення 
пухлини і проведення локальної брахітерапії посилює 
терапевтичне навантаження на око, що призводить до 
його гіпотонії і субатрофії [6].

Враховуючи вищесказане, зменшити відсоток цих 
ускладнень можливо шляхом одномоментного вида-
лення пухлини і коагуляції судин, наприклад, за до-
помогою радіохвильового ножа [8]. Це дозволить не 
лише зменшити травматичну дію на очне яблуко, але й 
дотриматися принципу абластики та зменшити ризик 
кровотечі під час операції. 

При реалізації наміченої технології органозбері-
гаючого лікування меланом іридоциліарної та циліо-
хоріоідальної ділянок, ми зіткнулися з цілою низкою 
питань, на які ми не знайшли відповіді у фаховій літе-
ратурі.  Крім того, досвід застосування радіохвильової 
хірургії при увеальній меланомі обмежується пооди-
нокими публікаціями в яких відсутні відомості про 
раціональні режими і оптимальні потужності радіох-
вильового ножа при маніпуляціях на склері, райдужці, 
циліарному тілі і судинній оболонці. Проведені нами 
раніше експериментальні дослідження  [9] доводять 
перспективність обраного напрямку, що спонукало нас 
до подальшого наукового пошуку.

Мета дослідження ‒ визначити ефективність ре-
зекції меланом райдужки та циліарного тіла за допо-
могою радіохвильового ножа (3,8-4,0 МГц).

Матеріал та методи
Дослідження виконане на базі відділу онкоофталь-

мологічного ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» впродовж 
2005-2018 рр. 

В основну групу включено 45 хворих на меланому 
іридоциліарної ділянки. Середній вік пацієнтів склав 
56,3±2,2 років, при незначному переважанні жінок 
(53,3%).

У якості контролю використані ретроспективні 
дані 67 пацієнтів з меланомою райдужки та циліар-
ного тіла, прооперованих з приводу УМ за класичною 
методикою із використанням звичайного різального 
інструмента. За віком, статтю, розмірами пухлини, го-
стротою зору, внутрішньoочним тиском (ВОТ) клініч-
ні групи значущо не відрізнялися. 

Діагностична програма відповідала клінічному 
маршруту, рекомендованому наказом МОЗ України  N 
117 від 15.03.2007 «Про затвердження протоколів на-

дання медичної допомоги за спеціальністю "Офталь-
мологія" [3]. Всім хворим виконували візометрію, 
периметрію, біомікроскопію та офтальмоскопію. Для 
клінічної оцінки стадії процесу використовували кла-
сифікації TNM та AJCC [4]. Випадків метастазування 
на момент включення пацієнтів у дослідження не було.

На момент початку лікування, середні значення 
проміненції пухлини складали 4,0±0,3 мм при протяж-
ності основи – 8,3±0,4 мм, що відповідає об’єму пух-
лини – 34,3±0,7 мм3. 

Техніка оперативного втручання. Операційне поле 
обробляли спиртовим розчином хлоргексидіну, накла-
дали повікорозширювач. Розріз кон'юнктиви склери 
робився в проекції пухлини уздовж лімба залежно від 
локалізації пухлини, відступивши від нього 2-4 мм, 
далі відсепаровували її від очного яблука. При іридоци-
ліарній локалізації проекцію УМ на склеру уточнюва-
ли за допомогою попередньої діафаноскопії, з наступ-
ною поміткою сектора, в якому знаходиться пухлина. 
Виконували пошаровий склеральний розріз. Видаляли 
пухлину райдужки і циліарного тіла  за допомогою ра-
діохвильового електроножа у межах здорових тканин 
із відступом 2-3 мм. Розтин тканин та коагуляцію су-
дин у всіх пацієнтів основної групи проводили за допо-
могою радіохвильового ножа "Surgitron" виробництва 
фірми "Ellman International" з частотою 3,8 МГц (ре-
жим коагуляції судин -  35 Вт, режим розсічення тканин 
– 70-90 Вт). Накладали вузлові шви на склеральний 
розріз, передня камера промивалася розчином Рінге-
ра, кон'юнктива ушивалася безперервним шовковим 
швом. Закапували дезинфікуючі краплі, робилися па-
рабульбарні ін’єкції антибіотиків та кортикостероїдів, 
накладалася асептична пов'язка. У післяопераційному 
періоді проводилась антибактеріальна і протизапальна 
терапія. Мінімальний термін катамнестичного спосте-
реження  склав 12 місяців, окремі пацієнти знаходили-
ся під спостереженням до 13 років (Ме=3,5 роки).

За значеннями гостроти зору пацієнти обох клініч-
них груп були розподілені на дві підгрупи кожна: у 
підгрупу ІА (n=37 або 82,2%)  увійшли хворі з гостро-
тою зору від 0,1 до 0,5, у підгрупу ІВ (n=8 або 17,8%) 
– від 0,6 до 0,8. У групі ретроспективного контролю 
на момент початку лікування було 55 (82,1%) хворих 
з гостротою зору від 0,1 до 0,5 (ІІА підгрупа), та 12 
(17,9%) – з гостротою зору від 0,6 до 0,8 (p>0,05).

Статистична обробка виконана методами диспер-
сійного аналізу з використанням програмного забезпе-
чення Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc, США) [10]. Роз-
рахунок об’ємів пухлини виконували за формулою для 
еліпсоїду з круглою основою V=4πab2/3, де a – величи-
на проміненції, b – радіус основи. Описова статистика 
надана з наведенням значень математичного очікуван-
ня (M), медіани (Me), квартилів (q1, q3), середнього 
квадратичного відхилення (χ), похибки математичного 
очікування (m). Порівняння між групами виконані за 
допомогою непараметричних методів, нульова гіпоте-
за про відсутність значущих відмінностей приймалася 
при р≥0,05.
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Результати дослідження
Аналіз результатів хірургічного лікування хворих 

з меланомою райдужки і циліарного тіла показав, що 
під час операції в жодному випадку ускладнень не від-
значено. В ранньому післяопераційному періоді (через 
24 години) в одному випадку (1,4%) було відзначено 
локальне відшарування сітківки, яке через 4 місяця 
при огляді було відсутнє, у двох паціентів діагносто-
вана гіфема. Ці пацієнти підлягали плановому ліку-
ванню, на момент завершення дослідження наслідків 
ускладнення не було.

Натомість, при оцінці частоти післяопераційних 
ускладнень у групі ретроспективного контролю вста-
новлено, що у пацієнтів з ураженням райдужки та 
циліарного тіла після оперативного втручання з ви-
користанням ріжучого інструменту більш часто вини-
кали гемофтальм – 7 випадків (10,4%), відшарування 
сітківки - 4 випадки (5,7%), епіретинальний фіброз – 1 
випадок (1,5%). Таким чином, впровадження радіох-
вильового електроножа дозволило значно зменшити 
ризик післяопераційних ускладнень у порівнянні з ре-
троспективним контролем (χ2=4,46, df=1, p<0,05)

За гістологічним типом пухлини розподілялися 
таким чином: веретеноклітинна А – 7 (15,5%), вере-
теноклітинна В – 5 (11,1%), веретеноклітинна А-В 
– 6 (13,3%), змішана – 23 (51,1%) та епітеліоідна – 4 
(8,9%). Це відповідає загальносвітовим даним [5].

Динаміка гостроти зору показала, що впродовж 
першого року суттєвого зниження зорової функції у 
пацієнтів в обох групах проспективного спостережен-
ня не було (рис. 1).

Незважаючи на деяке зниження зорової функції 
через 10 днів, а також через 3, 6 та 12 місяців, в усіх 
клінічних групах критичного зниження гостроти зору 
не відбулося в жодному випадку. Так, у хворих І групи  
через 10 днів середня гострота зору склала 0,32±0,02, 
через 3 місяці – 0,31±0,03, через 6 місяців – 0,32±0,02, 
а через рік – 0,34±0,03 (рис. 2). В усіх випадках засто-
сування радіохвильового метода дозволило зберегти 
вихідну гостроту зору протягом року після операції.

При оцінці ретроспективних даних були доступні 
тільки дані щодо динаміки гостроти зору впродовж пе-
ріоду госпіталізації, перед випискою середня гострота 
зору складала 0,33±0,03, тобто була порівнюваною з 
результатами, одержаними при використанні радіох-
вильового методу.

Щодо гідродинаміки ока у пацієнтів з вихідним 
порушенням регуляції внутрішньоочного тиску, то з 9 
хворих із високим ВОТ після операції високий рівень 
ВОТ реєструвався лише в одному (11,1%) випадку. Та-
ким чином, в результаті хірургічного втручання, з ви-
користанням радіохвильового методу вдалося норма-
лізувати ВОТ в 88,9% випадків. 

Впродовж перших п’яти років після радіохвильо-
вої методики хірургічного втручання всі пацієнти були 
живі. Натомість у групі ретроспективного контролю за 
такий ж проміжок часу зареєстровано 16 (16,0%) під-

тверджених смертних випадків, та відносно 12 (17,9%) 
пацієнтів відомості по життєвому статусу, на кінець 
п’ятирічного періоду спостереження, були відсутні. 
На нашу думку, такі відмінності можуть пояснюватися 
зменшенням дисемінації пухлинних клітин при засто-
суванні електрохірургічного метода. За даними літера-
тури, п’ятирічне виживання при УМ (без наявності ме-
тастазування) складає близько 75% [1, 2], таким чином 
досягнуті рівні є задовільними.

У якості ілюстрації вищенаведених результатів лі-
кування меланом іридоциліарної локалізації представ-
ляємо декілька клінічних прикладів.

Приклад 1. 
Пацієнт У-ц, 64 р. Діагноз: Праве око – Меланома  

райдужки і циліарного тіла (Т1N0M0).
Клінічний опис: OD – В райдужці, на 3-5 год. – 

об'ємне, пігментоване новоутворення, що поширюєть-

Рис. 1. Розподіл хворих на меланому райдужки та ціліар-
ного тіла в залежності від значень гостроти зору та її ди-
наміки. По вісі Х - відзначена кількість хворих; по вісі Y – 
відзначені значення гостроти зору в групах досліджених.

Рис. 2. Середні значення та варіабельність даних про го-
строту зору у хворих на меланому райдужки та циліарно-
го тіла. По вісі Х – відзначено значення гостроти зору; по 
вісі Y – строки перевірки гостроти зору.
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ся на циліарне тіло. За даними УЗ-сканування параме-
три пухлини наступні – протяжність пухлини 5,6 х 6,0 
мм і проміненція 4,1 мм. Гострота зору до операції – 
0,8 (рис. 3 А). Лікування: операція – іридоциклектомія 
з використанням радіохвильового ножа "Surgitron".

Дані патогістологічного дослідження: веретеноклі-
тинна А-Б меланома райдужки, циліарного тіла.

Результат лікування: ускладнень в процесі лікуван-
ня не відзначалося. Гострота зору після операції 0,8 
(рис. 3 Б). 

Термін спостереження: 7 років 8 міс. Рецидивів не 
було.

Приклад 2. Пацієнт М-р, 49 років. Діагноз:  Ліве око 
– Меланома  райдужки і циліарного тіла (Т1N0M0).

Клінічний опис: OS – в райдужці, на 3-5 годинах – 
об'ємне, пігментоване новоутворення, що поширюєть-
ся на циліарне тіло. За даними УЗ-сканування параме-
три пухлини наступні – протяжність пухлини 3,5х4,0 
мм, проміненція 2,1 мм. Гострота зору до операції – 
1,0 (рис. 4 Б). Лікування: операція - іридоциклектомія з 
використанням радіохвильового ножа "Surgitron".

Дані патогістологічного дослідження: веретеноклі-
тинна Б меланома райдужки, циліарного тіла.

Результат лікування : ускладнень в процесі лікуван-
ня не відзначалося. Гострота зору після операції з діа-
фрагмою1,0 (рис. 4 Б). 

Термін спостереження: 6 років 5 міс. Рецидивів не 
було.

Рис. 3. Клінічний приклад 1 (пацієнт У-ц, 64 роки): 
А – стан до оперативного втручання, Б – стан після оперативного лікування

Рис. 4 Клінічний приклад 2 (пацієнт М–р, 49 років). 
А – стан до оперативного втручання, Б – стан після оперативного лікування

А

А

Б

Б
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Аналіз частоти рецидивів у групах порівняння по-
казав, що на відміну від ретроспективного контролю 
(9 або 13,4%) в основній групі рецидив захворюван-
ня відзначався лише в одному випадку (2,2%) (χ2=4,16 
df=1 p=0,04).

Обговорення
Аналіз результатів хірургічного лікування хворих 

на меланому райдужки та циліарного тіла показав, що 
застосування радіохірургічного метода дозволяє зна-
чно зменшити кількість інтраопераційних та після-
операціних ускладнень (χ2=4,16 df=1, p=0,04), тоді як, 
за даними інших авторів, при застосуванні ріжучого 
інструментарію частота інтраопераційних та після-
операційних ускладнень складала, відповідно, 3,6% 
и 7,5%  [1, 10]. У нашому дослідженні оцінка ретро-
спективного контролю дала близькі за значеннями рів-
ні частоти інтра- і післяопераційних ускладнень – до 
9,1% та 10,4% [10].

Застосування радіохвильової хірургії при резекції 
УМ дало змогу зберегти вихідну гостроту зору у 100% 
оперованих. При цьому частота рецидивування пухли-
ни не перевищувала 2,2%, що значно менше (p<0,05) 
даних, одержаних при ретроспективному аналізі. Ви-
вчені безпосередні (зорові функції, післяоперацій-
ний клінічний перебіг) і віддалені результати (зорові 
функції, оптичні середовища, ВОТ, рецидив пухлини)  
у хворих після резекції меланом іридоциліарної ло-
калізації з використанням високочастотного струму з 
генерацією 3,8-4,0 мГц дозволяють стверджувати, що 
високочастотна радіохвильова хірургія надає можли-
вість зменшити ризик виникнення інтраопераційних і 
післяопераційних ускладнень і, отже, зберегти високі 
зорові функції.

Висновки 
1. Встановлено, що застосування радіохвильового 

ножа при резекції УМ дозволило зберегти висхідну го-
строту зору у 100% оперованих

2. Частота рецидивування пухлини при викорис-
танні радіохвильового ножа впродовж 24 місяців спо-
стереження не перевищує 2,2%

3. Частота післяопераційних ускладнень при ви-
користанні радіохвильового ножа не перевищує 4,4%, 
інтраопераційні ускладнення не зареєстровані

4. Резекція меланоми іридоциліарної локалізації за 
допомогою радіохвильового ножа дозволяє нормалізу-
вати ВОТ у 88,9% хворих з проявами вторинної глау-
коми

5. Низька частота ускладнень та рецидивів, кращий 
показник п’ятирічного виживання при використанні 
радіохвильового методу дозволяють рекомендувати 
його для широкого застосування при комбінованому 
лікуванні увеальної меланоми.

6. Відсутність смертельних випадків у хворих на 
УМ після рецекції пухлини за допомогою радіохви-

льового ножа при терміні спостереження до 13 років 
дозволяє припустити, що застосування радіохвильо-
вого метода запобігає процесу дисемінації пухлинних 
клітин під час операції.
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контроля на момент начала лечения было 55 (82,1%) 
с остротой зрения от 0,1 до 0,5 (ІІ А подгруппа) и 12 
(17,9%) – с остротой зрения от 0,6 до 0 8 (p>0,05).
Статистическая обработка выполнена методами 
дисперсионного анализа с использованием программ-
ного обеспечения Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc, США)
Результаты. Анализ результатов хирургического ле-
чения больных меланомой радужки и цилиарного тела 
показал, что применение радиохирургического мето-
да позволяет значительно уменьшить количество 
интраоперационных и посляоперационных осложне-
ний (χ2=4,16 df=1, p=0,04), тогда как при применении 
режущего инструментария частота осложнений 
достигала 10,4%. Применение радиоволновой хирур-
гии при резекции УМ позволило сохранить исходную 
остроту зрения у 100% оперированных. При этом ча-
стота рецидивирования опухоли не превышала 2,2%
Вывод. Непосредственные (зрительные функции, по-
слеоперационный клиническое течение) и отдаленные 
результаты (зрительные функции, оптические сре-
ды, ВГД, рецидив опухоли) у больных после резекции 
меланом иридоцилиарной локализации с использова-
нием высокочастотного тока с генерацией 3,8-4,0 
МГц позволяют утверждать, что высокочастотная 
радиоволновая хирургия позволяет уменьшить риск 
возникновения интраоперационных и послеоперацион-
ных осложнений и, следовательно, сохранить высокие 
зрительные функции.

Целью исследования было определить эффектив-
ность резекции меланом радужки и цилиарного тела с 
помощью радиоволнового ножа (3,8-4,0 МГц).
Материал и методы. Исследование выполнено на 
базе онкоофтальмологического отдела ГУ «Инсти-
тут глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. 
Филатова НАМН Украины» в течение 2005-2018 гг. 
В основную группу включены 45 больных меланомой 
иридоцилиарного участка. Средний возраст пациен-
тов составил 56,3±2,2 лет, при незначительном пре-
обладании женщин (53,3%). В качестве контроля ис-
пользованы ретроспективные данные 67 пациентов 
с меланомой радужки и цилиарного тела, проопери-
рованных по поводу УМ по классической методике с 
использованием обычного режущего инструмента. 
Всем больным выполняли визометрию, периметрию, 
биомикроскопию и офтальмоскопию. Для клинической 
оценки стадии процесса использовали классификации 
TNM и AJCC. Случаев метастазирования на момент 
включения пациентов в исследование не было.
На момент начала лечения, средние значения проми-
ненции опухоли составляли (4,0±0,3) мм при протя-
женности основы (8,3±0,4 мм), что соответствует 
объему опухоли 34,3±0,7 мм3.
По значениям остроты зрения пациенты обеих кли-
нических групп были разделены на две подгруппы каж-
дая: в подгруппу І А (n=37 или 82,2%) вошли больные 
с остротой зрения от 0,1 до 0,5, в подгруппу І С (n=8 
или 17,8%) – от 0,6 до 0,8. В группе ретроспективного 
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