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Effectief, eenvoudig én
goedkoop: hyperthermie is
succesvol als behandeling
tegen onder meer
terugkerende borstkanker.
Toch bieden in Nederland
maar drie ziekenhuizen de
warmtetherapie aan,
waaronder het AMC.

ANNEMIEK VERBEEK

Een medewerker van de afde-
ling Hyperthermie van het
AMC is net terug van een
dagretour Rome, waar hij –

na vijf jaar onderhandelen – een
spiksplinternieuw hyperthermie-
apparaat gekocht heeft. Strak vorm-
gegeven, een technisch hoogstand-
je. Met de aankoop loopt de afdeling
Radiotherapie van het AMC, waar
hyperthermie onder valt, vooruit op
de voorlichtingscampagne die deze
behandelmethode voor kankerpa-
tiënten meer bekendheid moet ge-
ven onder behandelaars en verwij-
zers. Nu kunnen patiënten alleen
terecht in het AMC, het Erasmus
Ziekenhuis in Rotterdam en het
niet-academische Instituut Verbee-
ten in Tilburg.

Hyperthermie betekent letterlijk
‘verhoogde temperatuur’. Het is een
aanvullende behandeling, naast
bestraling en chemotherapie, waar-
bij de lichaamstemperatuur van
kankerpatiënten kunstmatig om-
hoog gebracht wordt. Het apparaat
werkt volgens hetzelfde principe als
een magnetron, met dat verschil dat
hier het gebied lokaal – alleen rond
de tumor – verhit wordt tot een tem-
peratuur van tussen de 41 en 43 gra-
den Celsius. Dat gebeurt door een

applicator (een kunststof plaat) op
de huid te plaatsen, die omgeven is
door water.

Op dit moment krijgen jaarlijks
driehonderd patiënten hyperther-
mie, merendeels vrouwen bij wie
borstkanker na bestraling op de-
zelfde plaats is teruggekomen. Dat
is niet veel, zeker omdat het een be-
wezen effectieve methode tegen
verschillende vormen van terugke-
rende kanker is, onder meer borst-,
huid- en baarmoederhalskanker.

“Het is een vicieuze cirkel,” zegt

Maarten Hulshof, radiotherapeut-
oncoloog in het AMC. “Hyperther-
mie is onbekend en daardoor onbe-
mind. Omdat er zo weinig patiënten
zijn, is nieuw klinisch onderzoek
lastig. Er zijn geen medicijnen mee
gemoeid, dus de farmaceutische in-
dustrie heeft geen belang bij een
dergelijk onderzoek. Wij moeten het
hebben van andere sponsors. Zon-
der onderzoek en publicaties zal hy-
perthermie relatief onbekend blij-
ven en het aantal instellingen dat
het aanbiedt klein. Daardoor zal de

patiëntenpopulatie gering blijven.”
Over de werking van de therapie is

onder wetenschappers geen twijfel.
Hyperthermie werkt op vier manie-
ren. Ten eerste gaat een klein deel
van de kankercellen al dood door al-
leen de hitte. De grootste winst van
de behandeling zit echter in de aan-
vulling op bestraling en chemo. De
hitte verstoort namelijk het natuur-
lijke herstelproces van de bestraal-
de kankercellen. Die gaan na be-
straling automatisch aan de slag
met het herstellen van het bescha-

digde dna. Door het bestraalde ge-
bied direct te verwarmen, wordt dit
herstelproces geremd. De kanker-
cellen krijgen hierdoor niet de kans
zich te herstellen, wat het effect van
de bestraling (meer dode kankercel-
len) vergroot.

De derde ‘bonus’ van hyperther-
mie is dat de verwarming zorgt voor
beter doorbloeding van de tumor.
Kwaadaardige tumoren zijn slech-
ter doorbloed, en dus zuurstof-
armer dan gezonde cellen. Hierdoor
kan zowel bestraling als chemothe-
rapie de kankercel lastiger berei-
ken. Betere doorbloeding betekent
meer zuurstof in de kankercel en

daarmee een groter bestralings-
effect en betere opname van de che-
motherapie.

Als laatste versterkt hyperthermie
het immuunsysteem. In feite bootst
hyperthermie immers koorts na: het
natuurlijke mechanisme van het li-
chaam om meer afweercellen aan
het werk te zetten. Dit mechanisme
krijgt een extra zetje door kunstma-
tige verwarming van het lichaam.

Zorgverzekeraars vergoeden hy-
perthermie pas sinds een jaar. Ra-
diotherapeut Hulshof hoopt dat
daardoor in de nabije toekomst
meer patiënten kunnen profiteren
van de therapie.

“Hyperthermie is effectief, een-
voudig en relatief goedkoop,” zegt
hij. “Een grote groep van bijvoor-
beeld borstkankerpatiënten krijgt
deze behandeling niet, of te laat,
door onvoldoende bekendheid bij
de verwijzers.”

Genezen door plaatselijke hitte

Ongedierte kan worden
bestreden via genetisch
veranderde dieren:
knokkelkoorts aanpakken
met gentechmuggen.

PETER DE JAEGER

Op de Kaaimaneilanden is
onlangs knokkelkoorts
met succes aangepakt met
gentechmuggen, blijkt uit

een artikel in Nature Biotechnology
(30 oktober).

Dat is de uitkomst van de eerste
open veldproef met transgene mug-
gen. Eerder was deze nieuwe ma-
nier van plaagbestrijding al bewe-
zen in het lab. De in 2007 door het
Britse bedrijf Oxitech uitgezette
mannelijke muggen (Aedes aegypti)
produceren louter nakomelingen
die sterven voordat ze volwassen
zijn en zich voort kunnen planten.

De insecten kunnen alleen overle-
ven als ze een supplement binnen-
krijgen dat in de natuur niet voor-
handen is. De getransformeerde
mannetjes (te herkennen aan hun
roze kleur) maakten zestien procent
uit van de totale populatie en waren
redelijk succesvol in de paring. Een
tiende van de teruggevonden eitjes
bleek de eigenschap van vaders-
kant te hebben overgeërfd, dus ste-
riel. Genoeg om de steekmugplaag
uiteindelijk de kop in te drukken, al-

dus de onderzoekers. Dezelfde tech-
niek wordt sinds vorig jaar ook toe-
gepast in grote delen van Brazilië.
Jaarlijks worden 50 tot 100 miljoen
mensen ziek van knokkelkoorts, die
zorgt voor gewrichtspijnen.

Het Engelse biotechbedrijf wil op
deze manier ook de malariamug
aanpakken, aldus de New Scientist.

Maar deze lastpakken laten zich
moeilijker strikken. Vooral omdat
de ziekte niet door één, maar door
verschillende soorten muggen
wordt overgedragen. Bovendien
steken malariamuggen niet alleen
mensen, maar ook dieren. Hierdoor
is moeilijker te achterhalen waar ze
zullen toeslaan en waar de genmug-

gen moeten worden uitgezet. Toch
denkt Oxitech dat de methode in
sommige gebieden kan werken.

Australische wetenschappers
denken binnengedrongen karpers
in het Murray-Darling rivierbekken
te kunnen bestrijden met genkar-
pers die alleen mannelijke kinderen
krijgen. Een aandeel van vijf pro-

cent van deze omgebouwde karpers
zou de populatie binnen twintig
jaar volledig de das omdoen.

Deze nieuwe vorm van bestrijding
is echter niet onomstreden. Voor-
standers van ‘autocide’ benadruk-
ken dat je zeer gericht het probleem
bij de kop aanpakt, terwijl pestici-
den alle dieren vernietigen, ook de
nuttige insecten. Tegelijk zorgt de
eigenschap die hen gevaarlijk
maakt, dat ze vanzelf uitsterven na
een paar generaties. Critici vrezen
onder meer voor de gevaren van
dieren met resistentie tegen het ‘do-
delijk’ gen die uit het lab ontsnap-
pen, waarna ze toch kroost krijgen.

Aanpassing van dieren om soort-
genoten uit te roeien is overigens
niet nieuw. Wel de manier waarop.
De New Scientist geeft een paar
voorbeelden. Al meer dan een halve
eeuw worden mannetjesmuggen
steriel gemaakt door ze te bestralen
en in het wild uit te zetten. Na pa-
ring blijven de eitjes steriel, zodat
de populatie uitdunt. Zo werd in
Florida de schroefwormvlieg, een
parasiet die via de huid binnen-
dringt, verdreven. En in Zanzibar
werd langs die weg de tseetseevlieg,
die slaapziekte veroorzaakt, uitge-
bannen. In Mexico en het zuiden
van de VS zijn in het afgelopen de-
cennium 20 miljard gesteriliseerde
roze bolwormen losgelaten op de
natuurlijke populatie. Dit insect,
dat de katoenplant aanvreet, is vrij-
wel verdwenen.

Dieren kun je bestrijden met dieren

Het nieuwe hyperthermieapparaat op de afdeling Radiotherapie van het AMC. FOTO JEAN-PIERRE JANS

Hyperthermie bootst
koorts na en versterkt
het immuunsysteem

De Aedes aegypti: Oxitech zette getransformeerde mannelijke muggen uit als nieuwe plaagbestrijding. FOTO EPA


