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Hippokrates (ok. 460 – 377 przed Chr.)

„Quae medicamenta non sanant, 
ferrum sanat.
Quae ferrum non sanat, 

ignis sanat.
Quae vero ignis non sanat, 
insanabilia reputari oportet.”



Daj mi władze abym wywołał gorączke,   
a wyleczę każdą chorobę

grecki filozof Parmenides 
(ok.520 – 455 przed Chr.)



Historia hipertermii
 5000 lat temu pisemna wzmianka o hipertermii w starożytnym 

Egipcie
 Grecki filozof Hipokrates pierwszy udokumentował leczenie 

hipertermią w guzach piersi
 koniec  19 wieku Busch i Coley podają toksyny do wywołania 

gorączki w leczeniu onkologicznym
 1910 – opisano możliwość zwiększenia efektu radioterapii na 

nowotwór złośliwy poprzez „nagrzewanie”
 Początek 1960 roku - ponowne „odkrycie” wcześnie już znanej 

hipertermii ogólnej całego ciała
 Lata siedemdziesiąte - zastosowanie pól elektromagnetycznych 

w Hipertermii
 1975 rok - pierwsze sympozjum dotyczące zastosowania 

hipertermii w onkologii
 1977 - Essen drugie sympozjum
 Od 1996 - powstanie pierwszych medycznych organizacji 

hipertermii ( DGHT, ESHO, ICHS ) 



Rola hipertermii w onkologii
Sposoby leczenie nowotworów

Metody 

klasyczne:            operacja             radioterapia       chemioterapia

Metody  hipertermia

komplementarne:    biologiczna terapia  (zwiększa wrażliwość guza na działanie innych

(np. zmniejsza działanie uboczne,  terapii, działa hamująco na nowotwory)

stymuluje układ immunologiczny)

supportive działanie (np. Taurolidyna)



Wzajemne uzupełnianie się metod 
terapeutycznych 



Mechanizm działania hipertermii
 Zmniejszenie ukrwienia guza poprzez zmiany w naczyniach

 Reaktywne zmniejszenie ukrwienia tkanki nowotworowej  

(Steel fenomen)

 Acidoza komórek nowotworowych

 Zwiększenie hipoksji           apoptozy komórek nowotworowych

 Spadek ATP w tkankach nowotworowych

 Wzrost reakcji immunologicznej (np. indukcja HSP-Heat  shock 
protein)

 Zmiany strukturalne w błonach komórkowych komórek 
nowotworowych (gradient jonowy, zmiana potencjału błonowego)

 Zniszczenie komórek nowotworowych poprzez ciśnienie 
termodynamiczne na ściany komórkowe (przenikanie wody do 

wnętrza komórki)



Mechanizm działania hipertermii

 Bezpośrednia nekroza komórek nowotworowych (denaturacja 
białek komórkowych)

 Zmniejszenie szybkości replikacji DNA w komórkach 
nowotworowych

 Obrzęk endotelium i tworzenie się mikrozatorów w 
komórkach nowotworowych (blokada angiogenetyczna)

 Supportive działanie (np. taurolidina, selen, vitamina C) 

 Synergiczny efekt hipertermii z innymi metodami leczenia 
(chemioterapia, radioterapia)

 Zmniejszenie bólu



Synergiczny efekt hipertermii                            
z chemioterapią  

 Hipertermia zwiększa wchłanianie cytostatyków w komórkach

neoplazmatycznych

 Hipertermia zmienia wewnątrzkomórkowy rozkład    

chemioterapeutyków

 Hipertermia zwiększa wewnątrzkomórkowy metabolizm leków

 Hipertermia przyśpiesza szybkość reakcji chemioterapeutyku

 Hipertermia hamuje naprawę DNA

 Hipertermia działa najefektywniej w fazie podziału komórki S,

chemioterapia w fazach M i G2

 Hipertermia skraca fazę G0

(chemioterapia – brak aktywności w fazie G0)   



Synergistyczny efekt hipertermii i chemioterapii 
Efektywność elektrohipertermii i 5-FU

( Cell Control Biomedical Laboratories 1996 )

Aktywność komórek

nowotworowych (%)



Synergiczny efekt hipertermii           
z radioterapią 

 Hipertermia działa głównie w środowisku hipoksycznym,

radioterapia przeciwnie w środowisku bogatym w tlen

Hipertermia działa najefektywniej w fazie S podziału komórki,         

radioterapia (promieniowanie jonizujące) w fazie M i G1 

Hipertermia działa najlepiej w środowisku relatywnie 
kwaśnym, radioterapia w zasadowym

Hipertermia zwiększa cytotoksyczny efekt radioterapii 
(interferencja z komórkowym systemem naprawy                        
– denaturacja DNA)

Hipertermia może zwiększyć aż 5-krotnie efekt radioterapii

Hipertermia jest prawdopodobnie najsilniejszym do tej pory 
znanym radiosensitizerem 



Synergiczne działanie hipertermii           
i radioterapii

(Hipertermia 60 minut, 43 stopnie Celsjusza)



Aktywacja reakcji immunologicznej 
poprzez hipertermię



Blokada angiogenetyczna   
(zniszczenie naczyń kapilarnych)



Poniższa tabela pokazuje intensywność poszczególnych mechanizmów 
działania  hipertermii na tkanki nowotworowe w zależności 

od temperatury: 



Rodzaje Hipertermii
 Hipertermia aktywna

Gorączka jest wywoływana w organizmie poprzez dożylne podanie 

substancji pirogennych (toksyny bakteryjne). Trudno przewidzieć  

efekt gorączkowy.

 Hipertermia pasywna
Podniesienie temperatury całego organizmu lub poszczególnych partii 

jest wywołane za pomocą aparatury zewnętrznej poprzez  

fale elektromagnetyczne (np. fale radiowe), ultradźwięki

oraz podczerwień.

ogólna                        lokalna



Hipertermia pasywna ogólna całego ciała
promieniowanie podczerwone (długość fali 0,8 – 1,3 mm)

 słaba (do 38,5⁰C)

 umiarkowana (38,5 ⁰C – 40,5⁰C)

 ekstremalna (>40,5 ⁰C – 42,8 ⁰C)



Formy hipertermii ogólnej

termoterapia  (kąpiel termalna) 48°C

hipertermia ekstremalna
tumordestruktywna 

hipertermia pośrednia    
zwiększenie działania poprzez zaaplikowanie cytostatyków 

w trakcie hipertermii

hipertermia umiarkowana
reakcja immunologiczna, stymulacja układu immunologicznego

hipertermia subkliniczna
rozszerzenie naczyń zwiększa ukrwienie, które wspomaga terapię



HECKEL HT 3000



HECKEL HT 3000



HECKEL HT 3000



IRATHERM 1000
von Ardenne



IRATHERM 1000
von Ardenne



Wplyw hipertermii ogolnej na uklad
immunologiczny

Wykazano, ze podwyzszenie temperatury ciala wywoluje:
• Stymulacje immunokompetentnych komorek wrodzonej i nabytej

odpornosci

• Stymulacje funkcji limfocytow T, komorek NK i komorek dendrytycznych

• Wzmozona adhezje L-Selektin-pozytywnych komorek T w high endothelial
venule (postkapilarne veniule) zwiekszajac ich Homming do organow
limfatycznych

• Wzmozone roznicowanie limfocytow T z nieaktywnych w efektorowe

• Wzmozona wedrowke komorek efektorowych CD8+ do tkanek
nowotworowych

• Zwieksona produkcje IFN-y i cytotoksycznosc antygen-spezyficznych k 
efektor CD8+ komorek T

( Kobayashi Y, lto Y, Ostapenko VV, Sakai M, Matsushita N, et al. Immunology Letters 2014; 162:256-261 )



Wplyw hipertermii ogolnej na uklad
immunologiczny

Wyniki umiarkowanej hipertermii (60 min / 39 °𝐂):

• Signifikantny wzrost produkcji IFN-y o faktor 1,9  (przez 24 godziny)

• Signifikantny wzrost produkcji IIL-2 o faktor 1,6  (przez 24 godziny)

• Signifikantne wzmozenie przenikalnosci membran komorek T (przez
24 godziny)

( Kobayashi Y, lto Y, Ostapenko VV, Sakai M, Matsushita N, et al. Immunology Letters 2014; 162:256-261 )



Umiarkowana (moderate) hipertermia zwieksza
produkcje IFN-y przez efektor CD8+           

komorek T oraz ich cytotoksyczne dzialanie
„dzialanie hipertermii na przeciwnowotworowe procesy
immunologiczne jest bardzo kompleksowe…“

„wykazano, ze imigracja limfocytow w guzach ma decydujace
znaczenie dla hamowania wzrostu nowotworu i posiada lepsza
prognoze dla roznych nowotworow“

„wiele obserwacji wskazuje na to, ze infiltracja CD8+ komorek T 
w mikrookolice guza jest mechnizmem immunologicznym, ktory
moze zwiekszyc przezycie pacjenta“

„komorki efektorowe CD8+ limocytow T sa w stanie
bezposrednio zniszczyc komorki nowotworowe“   

( Mace TA, Zhong L, Kokolus KM, Repasky EA. Int J Hyperthermia 2012;1:9-18 )



Umiarkowana (moderate) hipertermia zwieksza
produkcje IFN-y przez efektor CD8+ komorek T 

oraz ich cytotoksyczne dzialanie

Wyniki:
• Podda sie Effector CD8+ komorek T umiarkowanej hipertermii

(39,5°C) dochodzi do signifikantnego podwyzszenia produkcji
antygen-specyficznego IFN.y oraz niszczenia komorek
nowotworowych /Tumor (Target-) Zeel/ w porownaniu z 
nizsza temperatura (…37°C)

• Stwierdzono, ze temperatury w granicach goraczki zwiekszaja
funkcje CD8+ komorek T a tym samym zwiekszyc czas
przezycia pacjentow u ktorych hipertermia jest czescia terapie

• Zastosowanie termoterapii jako adjuvantej metody przy
immunoterapii aby polepszycfunkcje Effector CD8+ komrek T

( Mace TA, Zhong L, Kokolus KM, Repasky EA. Int J Hyperthermia 2012;1:9-18 )



Wskazania dla hipertermii ogólnej

 Schorzenia nowotworowe – raki (działanie adjuvante, 
zwiększenie działania leczenia standardowego, modulacja 
układu immunologicznego)

 Choroby reumatyczne
 Zespoły bólowe kręgosłupa
 Artretyzm
 Fibromialgia
 Neurodermitis
 Astma oskrzelowa
 Nadciśnienie tętnicze
 Depresje sezonowe
 Rehabilitacja w sporcie
 Przewlekły katar sienny



Hipertermia pasywna lokalna

inwazyjna                     nieinwazyjna

perfuzyjna wewnątrzkawitarna             lokalna (guzy na ograniczonej              
termoablacja                                                                     powierzchni ciała)
perfuzyjna kończyn                                 regionalna (głęboka)
hipertermia interstycjalna                     lokoregionalna (powierzchniowa
hipertermia prostaty (transuretralana)                                         i głęboka)



Hipertermia regionalna głęboka

Podział w zależności od zastosowania techniki          
(użytych frekwencji fal) powodującej głębokie 
przegrzanie:

 hipertermia mikrofalowa 

 elektrohipertermia = EHT (13,56 MHz)

 hipertermia z użyciem  pozostałych frekwencji radiowych 

 hipertermia z użyciem ultradźwięków  

 hipertermia laserowa 



Interstycjalna termoterapia laserowa 
(LITT - Laser Induced Thermotherapy)

indukowana laserowo hipertermia (LIHT – Laser Induced Hyperthermia)       
przy temperaturach od 42° do 47°C

termiczna reakcja dynamiczna (TDR – Thermic Dynamic Reaction) 
w zakresie temperatur pomiędzy 48° a 60°C

indukowana laserowo koagulacja (LIC – Laser Induced Coagulation)           
dla temperatur powyzej 60°C

Rozkład stref działania efektów termicznych podczas zabiegu
laserowej termoterapii interstycjalnej





Techniki ogrzewania regionalnej 
hipertermii

Przekazywanie energii za pomocą pola 
elektrycznego (sprzężenie pojemnościowe)

„kapazitive Radiofrequenz Elektro-Hyperthermie”    
- hipertermia lokoregionalna

Przekazywanie energii za pomocą pola
magnetycznego (sprzężenie indukcyjne)

Przekazywanie energii za pomocą promieniowania 
elektromagnetycznego (system antenowy fazowo 
regulowany) - hipertermia regionalna



Pole magnetyczne

selektywne poprzez 

permeabilitacje magnetyczną

(ciepło remagnetyzujące)

mod.  wg.  A. Szasz

Promieniowanie Elektromagnetyczne

dla każdej tkanki takie same,

ogniskowanie za pomocą anten,                   
prosta absorpcja

(          (ciepło zaabsorbowane)

Pole elektryczne

selektywne poprzez przewodność             

i przenikalność

(            (ciepło repolaryzujące) 

(           Elektrohipertermia 



Rozgraniczenie różnych technicznych metod              
hipertermii regionalnej 

(wg. A. Szasz)

Ogniskowanie:        poprzez wszczepione                 poprzez dielektryczne      poprzez moc, fazę, częstotliwość 

substancje magnetyczne                 właściwości tkanek                 promieniowania anten

Częstotliwość: niska, konstant, <25 MHz       niska, konstant, 13,56 MHz       wysoka, zmienna, ok. 100 MHz

Przewodnictwo:               powietrze                              poduszka wodna                    bolus wodny ( Sigma-oko )  

Efektywność: 0,24%                                            22,5%                                               3,45%

Pole elektryczne: niskie                                            wysokie                                           średnie

Pole  magnetyczne:           wysokie                                            niskie                                             średnie

Generowanie ciepła:       cała tkanka                  tylko pozakomórkowy matrix                       cała tkanka



System antenowy                            
SIGMA 60 System BSD-2000 (90 MHz)



Hipertermia lokoregionalna = EHT (13,56 MHz)
Powierzchowna + głęboka

CELSIUS TCS (Thermo Cancer Select)



CELSIUS TCS



Oncotherm EHY-2000plus



Hipertermia lokoregionalna    
elektrohipertermia (EHT)

łączy w sobie hipertermie regionalną                

(przy guzach znajdujących się głęboko)              
oraz lokalną (przy guzach ograniczonych                     
i znajdujących się przy powierzchni ciała) 



Schematyczne przedstawienie leczenia 
elektrohipertermią 

(rys. A. Szasz)



Elektrohipertermia (EHT) w terapii nowotworowej

 Fale wysokiej częstotliwości – 13,56 MHz  (fale radiowe)             
Przegrzewanie i niszczenie tkanki nowotworowej przez ok. 60 

min.
 Wskazana przy lokalnie ograniczonych na powierzchni                   

i głęboko leżących guzach oraz ich przerzutów
 Łączona z chemio- i radioterapią, chirurgią i genoterapią             

w wyjątkowych przypadkach jako monoterapia. 
Timing z chemioterapią i radioterapią (np. Pankreas-Ca –

Gemcitabin, Mamma-Ca – radioterapii)
Terapia w kontekście konceptu całościowego (efektywne 

zastosowanie hipertermii w zależności od rodzaju i stopnia 
zaawansowania guza)

 Zbędne dodatkowe zabezpieczenie przed działaniem fal 
elektromagnetycznych

Polepszenie stanu zdrowia pacjenta, przedłużenie jego czasu 
przeżycia oraz jakości życia





Zasada działania elektrohipertermii 
 Elektrody: aktywna i przeciwelektroda (Celsius TCS – dwie ruchome 

aktywne aplikationselektrody) znajdujące się pod bolusem wody działają 
jak kondensator. Między elektrodami powstaje zmienne pole elektryczne 
wysokiej częstotliwości, które wprowadza cząsteczki w drgania. Energia 
tych drgań nagrzewa tkanki (zamienia się w ciepło) - zasada 
pojemnościowego sprzężenia „kapazitive Ankopplung”

 Ciało pacjenta jest tu substancją izolującą (dielektryk)
 Przewodnictwo i przenikalność są znacząco większe, a oporność 

elektryczna mniejsza w tkance nowotworowej niż w tkance zdrowej 
(ogniskowanie się fal w tkance nowotworowej)

 Ciepło tworzy się w  substancji pozakomórkowej wokół komórki 
nowotworowej( matrix ), której zakres absorpcji znajduje się między           
8 - 16 MHz (EHT=13,56 MHz), dla porównania częstotliwość absorbowana 
przez zdrowe komórki wynosi 100 MHz

 Powstaje gradient temperatury w błonach komórkowych –
termiczny stres 

 Ciepło dyfunduje do komórki nowotworowej powodując denaturację 
komórkowych białek i zapobiega procesom naprawczym

 Działanie EHT jest specyficzne dla guzów nowotworowych, które mają 
zmniejszoną zdolność do termoregulacji 

 Stymulujące działanie na układ immunologiczny



Komórki nowotworowe różnią się               
od zdrowych: 

 ładunkiem elektrycznym

 napięciem

 polem elektromagnetycznym 

właściwościami płynu pozakomórkowego

 częstotliwością rezonansu

wartością pH

 stałą dielektryczną

 opornością elektryczną



Napięcie: do -30 mV                                                   Napięcie: do 70 mV
Częstotliwość rezonansu: 8-16 MHz                        Częstotliwość rezonansu: ok. 100 MHz 



Komórkowy mechanizm działanie EHT

T=0,001K/nm

zewnątrzkomórkowy  Matrix

stały przepływ ciepła 1500 nW/m2 >> 20 nW/m2

wewnątrzkomórkowy

Matrix                                     ciśnienie termo-mechaniczne H2O  ok. 1320 kPa

(przyśpieszona Na/K pompa, elektro-osmotyczny efekt wody)

prąd termo-elektryczny (Na-jony)

150 pA/m2 przepływ jonowy >>12 pA/m2 

drastyczne zmniejszenie potencjału błony komórkowej,

(zmodyf. rys.  A. Szasz)                                        depolaryzacja, destabilizacja błon



Proces apoptozy przy elektrohipertermii
(wg. A. Szasz)



Wskazania dla elektrohipertermii  

 Lokalnie ograniczone guzy nowotworowe 
zlokalizowane na/przy powierzchni oraz głęboko

Miejscowo zaawansowane guzy nowotworowe 
nieoperacyjne lub trudne do operacji

 Guzy, których operacja niesie za sobą więcej działań 
niepożądanych niż korzyści z niej wynikających 

 Guzy nowotworowe, które pojawiły się ponownie  
pomimo przeprowadzonej w przeszłości terapii 
konwencjonalnej (wznowy)

 Choroby nowotworowe, które wykazują szczególne 
czynniki ryzyka

 Przerzuty nowotworowe



Możliwe działania uboczne hipertermii

 terapii gorączkowej: przy przedawkowaniu 
pyrogenów, u pacjentów z zaawansowanymi 
schorzeniami układu krążenia, płuc i układu 
nerwowego

hipertermii ogólnej całego ciała: poniżej 41 
stopni (umiarkowana hipertermia) działania 
uboczne są rzadko i znikome

hipertermii lokalnej : zaczerwienienie skóry, 
ogólny stres cieplny, zaburzenia czucia 
spowodowane falami radiowymi, nekroza tkanki 
tłuszczowej, słabe napady gorączki po terapii 



Przeciwwskazania do hipertermii
Możliwość wystąpienia działań ubocznych na skutek 

zaawansowanych schorzeń układu krążenia, płuc i 
układu nerwowego

 Kachexia

 Karnowsky-Index < 60%

 Ciąża

Ostra infekcja z gorączką

Niewydolność nerek

Uszkodzenie szpiku kostnego

 Świeża tromboza

 Ciężki obrzęk limfatyczny

 Transplantacja organu



Specjalne przeciwwskazania dla 
hipertermii lokalnej

Wszczepiony rozrusznik serca

Endoprotezy w regionie guza nowotworowego

Naciek nowotworu na naczynia i nerwy

Implantaty metalowe, klipsy… w wystarczającym 
odstępie od obszaru objętego terapią nie muszą 
koniecznie wykluczać hipertermii regionalnej 
(szczególna kontrola jednak wskazana)



Dziękuję Państwu za uwagę


