
Hyperthermie vandaag: Elektrische energie, een nieuwe kans bij de behandeling 

van kanker 
Abstract  

Hyperthermie is een oude, maar tegenwoordig snel ontwikkelende 

behandelingsmethode in de tumortherapie. Het nieuwe model dat 

wordt toegepast, de elektro-hyperthermie (oncothermia), produceert energie 

door middel van elektrisch velden en veroorzaakt een onevenwichtige 

thermische situatie in het weefsel. De temperatuurverschllen gevormd 

in stationaire omstandigheden, verwijderen het membraan van de kwaadaardige 

cellen en vernietigen selectief  het kankerweefsel. De karakteristieke controle 

parameter is de energie-geabsorbeerde dosis, die gedeeltelijk gebruikt 

wordt voor de "verstoringen" , en heeft deels als doel om de temperatuur te 

controleren. Deze vorm van techniek kan worden toegepast voor een 

aantal tumoren, met inbegrip van tumoren in de hersenen, in het zachte weefsel 

(sarcoma's) , in lever en buik- en buikwand, in pancreas-alvleesklier en hoofd en 

hals tumoren. 

  
Introductie: 

Kanker en de behandeling ervan is eeuwenlang een van de grootste uitdagingen 

in de medische wetenschap. Tegenwoordig zijn enorme economische en 

menselijke hulpbronnen betrokken in dit gebied, maar volgens de 

epidemiologische gegevens zal op de oplossing nog wel een tijdje moeten 

worden gewacht. Natuurlijk, kanker is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de 

laatste ziekte die in weerwil van de uitzonderlijke menselijke 

inspanningen waarvoor nog geen remedie voor al lange tijd voorhanden is. Het 

gebruik van hyperthermie in een kankerbehandeling is al sinds duidenden jaren 

gedocumenteerd. Het eerste bewijsdaarvoor werd toegeschreven aan Hipocrites, 

waarvan de aanpak natuurlijk vooral werd ondersteund door de Griekse filosofie, 

waar het vuur (warmte) het hoogste niveau was van de vaardigheden en vrijheid. 

De methode werd later vergeten. Het was opnieuw rond het einde van de 19de 

eeuw, toen de diep doordringende energie overdracht werd opgelost 

door een elektromagnetische manier. Al in 1912, werd een gecontroleerde fase II 

klinische studie op 100 patiënten gepubliceerd, en blijkt het voordeel van de 

thermo-straling therapie [1]. Niettemin is hyperthermie nog steeds in de 

startfase en ervaart de problemen van de methode zoals alle andere in vroege 

stadia: er zijn nog niet genoeg wetenschappelijke bewijzen verzameld. De huidige 

situatie is vergelijkbaar met die van de radiologie in zijn beginstadium. Toen 

ioniserende straling voor het eerst werd ontdekt, bewezen veel hypothesen nut 

in de oncologie, maar toch de precieze technieken, dosering, contra-indicaties, 

grenzen en de voorwaarden voor de optimale behandeling volgden enkele 

decennia later. Dit is een natuurlijk proces: elk begin toont deze ontwikkeling.  

 

Hyperthermie lijdt onder een gebrek aan standaard waarden en een gebrek aan 



wetenschappelijke consensus over de effecten ervan op maligne en gezonde 

weefsels. Voordat hyperthermie brede erkenning zal krijgen voor het klinisch 

gebruik, vereist de techniek uitgebreid verder onderzoek en normalisatie. Velen 

geloven in oncologische thermo-therapie en velen beschouwen het als 

kwakzalverij. Er is een duidelijke groep van artsen die stellen dat hyperthermie 

een krachtige curatieve werking bij kanker heeft, maar een andere groep gelooft 

het tegenovergestelde. Tuurlijk, zowel de positieve als de negatieve 

gelovigen geven weinig medewerking om de situatie te verduidelijken. 

Gelukkig, is wetenschap geen kwestie van geloof, het is een kwestie van bewijzen 

en resultaten, die zorgvuldig worden geanalyseerd. We hebben behoefte aan 

interdisciplinaire wetenschappelijke benaderingen en hypothesen om verder te 

gaan  met dit onderwerp.  

 

Er zijn intensieve besprekingen in de wetenschappelijke gemeenschappen over 

het mechanisme van oncologische hyperthermie [2], en dus is het geen 

verrassing, dat tegenwoordig de meeste oncologische conferenties ook 

over hyperthermie gaan. Er is een toenemend aantal  relevante gepubliceerde 

boeken en tijdschriften, alsmede een groot aantal wetenschappelijke artikelen 

gepubliceerd in hoog gewaardeerde, goede peerreview tijdschriften. [3] De 

toename van het aantal aanvragen en het klinisch onderzoek aan universiteiten, 

klinieken, ziekenhuizen en instituten tonen de haalbaarheid en toepasbaarheid 

van klinische hyperthermie binnen kankerbehandelingen aan. 
  

State-of-art  
 

Sommige algemeen aanvaarde effecten karakteriseren de klassieke hyperthermie:  

 

• Hogere baseline temperatuur [4].  

 

• Vasculaire veranderingen, [5], [6], [7],  toegenomen warmte geleiding, [8] selectieve 

toename van de tumor temperatuur [9] die een effectieve warmteval produceert .  

 

• Cellulaire membraan wijzigingen, , ,  het kan lipide-eiwit interacties veranderen en het kan 

karakter van eiwitten veranderen.  

 

• Verandert het actieve membraan vervoer , het membraan capaciteit , het membraan 

potentieel , de cellulaire functie , en veroorzaakt een thermische blokkade van 

elektrisch geladen cellen. ,  

 

• Verhoogt de biochemische reactie waarden , hetgeen resulteert in hypoxie en produceert 

anaërobe stofwisselingslactaat .  

 

• Veroorzaakt ATP depletie .  

 

• DNA-replicatie wordt vertraagd. ,  

 



• Verbetert activiteit van het immuunsysteem  , met een stijging van de natuurlijke killer cel 

activiteit en distribueert tumor-specifieke antigenen op het oppervlak van diverse tumorcellen 

en staat deze bij in hun secretie in de extracellulaire elektrolyt .  

 

• Hyperthermia en vooral door elektrisch veld geïnduceerde realisatie, geeft significante 

vermindering van pijn tijdens behandelingen .  

 

• Het geeft aanvullend effect en samenwerking  met ioniserende straling - bestraling en 

chemokuren. ,  

 

• Kan eerder gevaarlijke operaties mogelijk maken . Postoperatieve toepassing 

voorkomt recidieven en uitzaaiings processen . Intraoperatieve radiofrequentie ablatie (noot 

red: RFA - LITT- Hypec) wordt ook gebruikt voor het verbeteren van chirurgische resultaten 

.  

 

• Combinatie van hyperthermie met gen-therapie (noot red: vaccins - dendritische 

celtherapie) lijkt veelbelovend, therapie in gevorderde borstkanker patiënten en verbetert het 

lokale effect van vrijlating uit de liposomen.  

 

Hoewel hyperthermie dus aanzienlijke voordelen kan hebben zijn er verschillende bekende 

problemen die moeten worden opgelost. 

  

Standaardisatie  
 

Hyperthermie dosering en behandeling standaardisatie is nog steeds een groot probleem. 

Iedereen is het erover eens dat hyperthermie is een oververhitting van de gerichte weefsel, 

maar de definities strikt verschillen op de warmte-dosis en de temperatuur afgifte.  

 

Hot spots  

 

Onvoldoende aandacht kan gevaarlijk zijn en het gezonde weefsel oververhitten, waardoor 

ongewenste verbranding en necrose van gezond weefsel kan otnstaan  

 

Hitte Shock Protein (HSP) productie  

 

Warmte kan HSP productie veroorzaken. HSP-ondersteunende mechanismen 

kunnen vermindering van de werkzaamheid van hyperthermie veroorzaken en kan 

onbedoeld de ontwikkeling van resistentie tegen hitte, bestraling en chemo behandelingen 

ondersteunen.  

 

Velen geloven dat de belangrijkste factor in hyperthermie de temperatuur van/in de tumor is. 

Aan de andere kant zijn er geen twijfels over de relatie tussen warmteniveau en dosis 

(energieabsorptie), die wordt weergegeven door de behandelingstijd en warmtewaarden in de 

resultaten van laboratorium-en klinische studies. Maar de toepassing van lagere temperaturen 

voor langere perioden (zelfde dosis) van behandelingen met totale lichaamshyperthermie 

bleek ook een verrassend goede werkzaamheid aan te tonen. Deze bevinding ondersteunt de 

aanname dat de geleverde warmte dosis (geabsorbeerde energie) of toegepaste 

methode  (elektromagnetische invloed) de belangrijkste factoren van de werkzaamheid zijn. 

Meer recentelijk, concentreren talrijke wetenschappelijke theorieën zich op de cruciale 

betekenis van de thermisch geïnduceerde maar in wezen niet-thermische effecten. De 
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ondersteuning van hun visie wordt geleverd door de thermisch en niet-thermisch gegenereerde 

chaperon eiwitten, het meest die van de hitte-shock eiwitten (HSP). 

  

Een nieuwe mogelijkheid:  Electro-hyperthermie  

Onlangs zijn wetenschappers gaan beseffen dat hyperthermie geïnduceerde 

temperatuurverschillen  significante biologische effecten kunnen hebben. Een nieuwe vorm 

van hyperthermie, bekend als extracellulaire hyperthermie (of elektro-hyperthermie, 

oncothermia) (noot redactie: voor voorbeelden van patienten die behandeld zijn met electro-

hyperthermie zie video's ) is ontwikkeld rond dit concept. Hoewel deze nieuwe techniek de 

voordelen van een verhoogde temperatuur op het weefsel herkent en de biologische gevolgen 

daarvan  voert zij ook aan dat de niet-thermische onevenwichtige effecten gedeeltelijk 

verantwoordelijk zijn voor de waargenomen klinische afwijkingen van de temperatuur louter 

op basis van de behandelingsheorie.  

 

Oncothermia - Electro-hyperthermie heeft als doel het verbeteren van de efficiëntie van 

conventionele hyperthermie met aanvullende, niet-thermische onevenwichtige effecten met 

het doel het verminderen - onderdrukken van de bestaande nadelen van de klassieke 

thermische behandelingen. De elektrische veld energie (capacitieve - opnemings koppeling) is 

kleiner in penetratiediepte ten opzichte van het magnetische veld, echter de geabsorbeerde 

warmteenergie is aanzienlijk toegenomen. Aan de andere kant, de penetratiediepte van de 

toepassing van stralingsfrequenties (noot red: met deze BSD-techniek wordt in Nederland 

gewerkt)  (antenne-array gekoppeld) als hyperthermie is slechts een derde van dat van de 

capacitieve - opnemings koppeling. Bovendien biedt het elektrisch veld belangrijke 

factoren om selectief te gebruikten. De energie-absorptie bij de toegepaste frequentie is 

evenredig met het weefsel geleidingsvermogen en de vierkantswortel van de diëlektrische 

constante van het behandelde weefsel. Door zijn intensieve metabole activiteit, de 

geleidbaarheid van kwaadaardige weefsel is hoger dan dat van normaal weefsel; , , alsook de 

diëlektrische constante van de extracellulaire matrix in de toegepaste frequenties is ook hoger 

in het kwaadaardige weefsel dan in het gezonde weefsel. , Ook wordt opgemerkt dat de 

diëlektrische constanten in het kwaadaardige weefsel verre van homogeen zijn, , en dit wordt 

ondersteund door theoretische overwegingen.  Bij een goede selectiviteit zou veel kunnen 

worden gerealiseerd tegen relatief lage frequenties. Verder gericht effect kan worden afgeleid 

uit de coherente elektrische golven, , , met spontane verdeling van de polarisatie symmetrie. 

Daarom kan de elektrische koppeling kiezen tussen het gezonde weefsel en de 

tumorweefsels.  

 

De energie-absorptie voor het bereiken van deze effecten is belangrijker - groter dan de 

temperatuur, dus we moeten de hyperthermie karakteriseren door thermische dosis en niet 

door de temperatuur. Thermische doses verandert veel energetische processen in het weefsel 

en in hun fysiologie. Het merendeel van de gewenste veranderingen (structurele en 

chemische) hebben energie nodig, dat zal worden gemist door stijging van de temperatuur. De 

warmte, waardoor alleen de temperatuur stijgt, is niet betrokken bij de werkelijke 

vervorming, en is eigenlijk "nuteloos" voor het werkeljke effect. De niet-evenwichte 

thermodynamica beschrijft hoe de geabsorbeerde warmte diverse processen (bv. diffusie, 

elektrische, chemische, enz.) kan veroorzaken, die zorgen voor de nodige verstoring. Deze 

verschijnselen liggen helemaal buiten de mogelijkheid van de temperatuurkarakterisering.  

 

Electro-hyperthermie is gebaseerd op een capacitively gekoppelde energie overdracht 

toegepast op een frequentie die hoofdzakelijk is geabsorbeerd in de extracellulaire matrix 

vanwege de onmogelijkheid om het celmembraan. [te penetreren. 55] Hoewel deze 
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temperatuurverschillen binnen een paar milliseconden weer 'ontspannen - 'vervallen' ' , kan 

een constante levering van energie deze temperatuurverschillen voor langere tijd leveren. Een 

extern toegepast elektrisch veld kan temperatuur gradiënten van 1 K / mm bewerkstelligen, 

het creëren van een permanente stroom van warmte 1500 NW / mm 2, dat ruim boven de 

natuurlijke warmte-flow is (20 NW / mm 2) in de doelgroep van celmembranen. Dit verschil -

 verval en de warmte die stroom kan produceren 150 pA / mm 2 stromingen door het 

membraan voornamelijk door Na + instroom in de cel, die aanzienlijk hoger zijn dan de 

typische 12 pA / mm 2 natrium aanwezige stromen. Dit depolariseert en dus destabilliseert het 

membraan en stimuleert Na + / K + pomp activiteit. Dit vereiste ATP resulteert in verdere 

warmteproductie op het membraan. De membraandoorlaatbaarheid  van water is veel hoger 

dan voor ionen, dus het is de belangrijkste component in het vervoer van thermo-dynamische 

koppeling. Een thermische flux van 0,001 K / nm kan daarom worden bereikt door een 

opgebouwde druk  van 1,32 MPa. Omdat kwaadaardige cellen meestal relatief starre 

membranen hebben als gevolg van verhoogde concentraties fosfolipiden, kan een stijging van 

de druk selectief  kwaadaardige cellen vernietigen voordat deze van invloed zijn op 

gezond weefsel.  

 

Voor een relevante karakterisering van richtlijnen voor kwalitatief goede oncologische 

hyperthermie moet worden begonnen met het definiëren van de doelstellingen: het vernietigen 

van de kwaadaardige cellen. Deze vraag bevat een aantal preciezere vragen: het selecteif 

handelen op de kwaadaardige cellen, het blokkeren de verdere verspreiding en stoppen van de 

verspreiding van de tumorcellen, enz. De eisen bevatten eigenlijk geen vraag over de 

temperatuur; de temperatuur kan alleen een middel zijn voor deze taken . Als een bio-systeem 

chemische reacties ondergaat , worden andere waarden dan op het gebied van 

de  temperatuur  van het interne energieproces belangrijk.. In weerwil van dezelfde 

temperatuur die werden bereikt door conventionele en magnetron verwarming, is de in-vivo-

reactie significant verschillend.  

 

In weerwil van haar ontoereikende karakter is de temperatuur geleidelijk aan de basis van 

hyperthermie kwaliteitsborging en behandelingscontrole gaan staan. De fysiologisch en fysiek 

goed bestudeerd extracellulaire ionogene omgeving dient ter vergeljking en wordt 

gebruikt voor de behandeling en geeft informatie voor de arts over het behandelingssucces in 

situ. De ion-concentratie in de extracellulaire elektrolyt (ECM) hangt af van de metabolische 

waarde, beslsit over de chemische reacties en efect op de structurele veranderingen. De 

energie-geïnduceerde verstoringsprocessen en de ion-dichtheid en de werkelijke structurele 

veranderingen kunnen goed worden gevolgd door de eenvoudige techniek van complexe bio-

impedantie; , en maakt gebruik van speciale frequentie dispersie van het bestaande 

werkeljke weefsel. Reeds in 1940 werden zowel de gehele lichaamselektroliete status  als 

wel de lokale veranderingen (ECG)   bestudeerd door de methode. Tegenwoordig is het 

commercieel toegepast, (T-Scan TS2000) en voor borstkanker tumor diagnostiek gaf de FDA-

goedkeuring in 1999. Diverse belangrijke parameters worden gemeten met deze histologische 

methode, coagulative necrose, apoptose, ischemie. , Bovendien zou de temperatuur van het 

weefsel en de Arrhenius activering energie   kunnen worden gecontroleerd door impedantie. 

Het meet adekwaat de vervorming door bestraling, , alsook kan het medicijneffect worden 

gecontroleerd, Bovendien is de wondgenezing ook objectief traceerbaar. Het wordt op grote 

schaal toegepast voor RF-ablatie / interstitiële technieken, zonder extra controle van de 

temperatuur. , 

  

Resultaten  

 



 

OncoThermia resultaten werden vooral gemeten door de overleving analyse (Kaplan-Meier 

distributie) en als de kwaliteit van het bestaan van objectieve en subjectieve parameters. De 

resultaten zijn verbazingwekkend goed. Enkele voorbeelden zijn verzameld hieronder, die 

zelden behandeld door hyperthermie.  

 

Hersenen  

 

De hersenen behandeling is over het algemeen uit reikwijdtes van hyperthermie met 

conventionele methoden. Echter, oncothermia in staat is voor de behandeling van de hersenen 

met uitstekende resultaten. Oncothermia wordt toegepast voor de gevorderde hersentumoren 

(anaplastic astrocytoma en glioblastoma multiforme) , , en de survival analyse blijkt een groot 

succes, . (mediane algehele overleving / verstaan: 27.3/40.6 (n = 29) en 14.1/17.4 (n = 33) 

maanden voor astrocytoma en glioblastoma respectievelijk).  

 

Lever  
 

De lever hyperthermie is een ingewikkelde kwestie vanwege de grote bloed perfusie en 

gevoeligheid als gevolg van de chemo-toxiciteit van eerdere behandelingen. Oncothermia 

resultaten zijn ook uitzonderlijk goed voor dat orgaan. In totaal mediane overleving van 

patiënten met colorectale levermetastasen uit primaire (n = 80) is ook opmerkelijk (mediaan is 

24,1 maanden) door oncothermia behandeling.  

 

Pancreas - alvleesklier  

 

De pancreas carcinoom is een snelle en agressieve ziekte, ook niet veel conventionele 

hyperthermie resultaten kunnen vinden in deze locatie. Echter, oncothermia heeft goede 

resultaten in overleving. , , De geavanceerde pancreas carcinoom studie (N = 129) blijkt ook 

erg goede respons voor de behandeling oncothermia (mediaan / gemiddelde 8/12.5 ( n = 85) 

en 6.5/8.6 (n = 34) maanden voor de actieve en de controlegroep respectievelijk).  

 

Longen  
 

De long is ook een ingewikkeld probleem voor hyperthermie vanwege de permanente 

koeling-ventilatie van de ademhaling. Onze methode, de elektro-hyperthermie te wijten aan 

het niet-evenwicht is een uitstekende behandeling voor dat ook. , Bijvoorbeeld oncothermia 

succesvol toegepast voor geavanceerde niet-klein-cellige lngkanker  (mediane 

totale overlevingstijd (n = 200) zijn 36,3, 20,3 en 11,4 maanden voor niet geavanceerde, 

geavanceerde (bedienbaar) en geavanceerde (niet bediend) gevallen, respectievelijk).  

 

Botten  

 

Het bot is de andere problematische kwestie voor hyperthermie vanwege de lage dichtheid 

van het bot ten opzichte van de aangrenzende weefsels. Uitstekende bot resultaten kunnen 

worden bereikt door oncothermia als onderdeel van een complexe therapie.   

 

 

 Conclusie  
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Hyperthermie is een opkomende effectieve behandelingsmethode in de oncologie. Het is 

geworden een nieuwe modaliteit van kanker behandelingen, met aanzienlijke verbeteringen in 

de tumor-respons en de patiënt de ziekte in combinatie met andere behandeling methoden, 

zoals chirurgie, chemotherapie, radiotherapie en gen-therapie of toegepast als een therapie. 

Niettemin hyperthermie is nog in de kinderschoenen. Het ontbreekt aan normen en een 

wetenschappelijke consensus over de effecten ervan op maligne en gezonde weefsels en de 

huidige technieken die worden gebruikt voor de behandeling van patiënten variëren sterk van 

de antenne-array gericht elektromagnetische energie levering methoden om de niet-

thermische spaarstanden huidige toepassingen. Voor het verwerven van brede erkenning van 

en het klinisch gebruik van hyperthermie, de techniek moet nog verder worden uitgebreid 

onderzoek en normalisatie. Hyperthermie de update techniek, de oncothermia is zeer selectief 

en veilig, met alle positieve effecten van de conventionele hyperthermie met aanvullende 

nieuwe voordelen. Het werkingsprincipe is voornamelijk gebaseerd op de extracellulaire en 

zeer gerichte acties, uitbreiding van de thermische behandeling van de efficiency door niet-

thermische effecten en door niet-evenwichtsmethode selectie en verstoring van de cellulaire 

membranen in tumoren. Wij zijn ervan overtuigd dat de vooruitzichten van hyperthermie aan 

kanker zijn zeer helder en veelbelovend. Wat hebben wij in de hand is een praktisch niet 

toxisch effect met enorme mogelijkheden en voordelen. 
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