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CO-I   
KNTM/K i CzS 

soft tissue sarcoma/melanoma: 

hyperthermic isolated limb 

perfusion (HILP) 

glioblastoma: Nanohyperthermia 
head and neck/breast: LHT 

Sarcomas: 

abdominal/pelvic/extremity  

RHT/PBH 

peritoneal carcinomatosis:  

hyperthermic intraperitoneal  

chemoperfusion (HIPEC)  

prostate cancer: 

interstitial hyperthermia 

uterine fibroids: high intensified 

focussed ultrasound (HIFU) 

Liver metastases:  

RF ablation 

Hipertermia lokoregionalna 
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Chemioterapia dootrzewnowa w 

warunkach hipertermii (HIPEC) 

 



Zalety: 

 Maksymalna cytoredukcja chirurgiczna 

 Bezpośredni kontakt roztworu 

cytostatyku z nowotworem = lepsza 

penetracja niż iv. 

 HIPEC: Synergizm CHTH+ wysoka 

temperatura- znacząco wyższe stężenie 

cytostatyku w jamie otrzewnej (np. 

stężenie MTMC w jamie otrzewnej 75x  

większe niż iv) 

 



Kwalifikacja: 
Miejscowo zaawansowane nowotwory z 

przerzutami do otrzewnej- PC 

( peritonitis carcinomatosa): 

 CRC (Colerectal Cancer) 

 OvC (Ovarian Cancer) 

 GC (Gastric Cancer) 

 AP (Appendiceal Cancer) 

 PM (Peritoneal Mesothelioma) 

 PMP (Pseudomyxoma Peritonei) 

 DSRCT (Desmoplastic Small Round Cell Tumor) 

 …… 

 STANDARD of CARE? 

 

 



Ograniczenia: 

 Obecność przerzutów odleglych 

(m.in. płuca, wątroba) 

 Stan ogólny chorego 

 Zaawansowanie miejscowe (PCI; 

Indeks Sugerbakera) 



 







 

CO-I   
KNTM/K i CzS 



 

CO-I   
KNTM/K i CzS 



 

CO-I   
KNTM/K i CzS 



 

CO-I   
KNTM/K i CzS 

Izolowana perfuzja kończynowa 

Isolated limb perfusion (ILP) 
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• Polega ona na podawaniu chemioterapii poprzez dostęp 
chirurgiczny do wyizolowanych naczyń pachowych lub 
udowych/biodrowych (w zależności od lokalizacji nowotworu).  

• W przypadku wskazań do resekcji regionalnego spływu chłonnego 
podczas preparowania naczyń można wykonać limfadenektomię.  

• Najczęściej stosowanym do perfuzji chemioterapeutykiem jest 
melfalan. Trwają także próby nad zastosowaniem cisplatyny. 
Niektórzy badacze próbują kojarzyć z melfalanem czynnik martwicy 
guza (ang. Tumor Necrosis Factor - TNFα) 

Izolowana Perfuzja kończynowa 

KNTMKiCz 



• Roztwór chemioterapeutyku jest w czasie zabiegu dotleniany, co 
pozwala zachować równowagę kwasowo-zasadową 
perfundowanych tkanek w granicach normy.  

• Wśród zalet metody należy wymienić możliwość zwiększenia 
stężenia chemioterapeutyku w tkankach perfundowanej kończyny 
od 10 do nawet 100 razy, w porównaniu z podaniem systemowym.  

• Powikłania ogólne są rzadkie - przeciek chemioterapeutyku do 
krążenia centralnego ocenia się na mniej niż 1% ogólnej dawki leku 

• Powikłania miejscowe mogą jednak prowadzić w pojedynczych przypadkach do 
konieczności amputacji kończyny 

Izolowana Perfuzja kończynowa 

KNTMKiCz 



• W przypadku stosowania hipertermii podawany 
do naczyń roztwór jest podgrzewany do 380 – 
400C. Podwyższenie temperatury tkanek 
zwiększa wrażliwość komórek nowotworu na 
podawane leki, niestety kosztem wyższej 
toksyczności miejscowej.  

• (Stężenie chemioterapeutyku jest ok. 2 krotnie wyższe w 
przerzutach in-transit przy temp. 39,5 w porównaniu                       z 
temp. 37 - World J Surg 1993;17:134.) 

 

Izolowana Perfuzja kończynowa 

KNTMKiCz 
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• Ogólny odsetek całkowitej remisji to ok. 54% 

• U kolejnych ok. 15 %-25% chorych można 
spodziewać sie odpowiedzi częściowej.  

• Jednocześnie u ponad 50% chorych dochodzi do 
nawrotu nowotworu po 18 miesięcznej obserwacji. 

1. Moreno-Ramirez D. i wsp. Oncologist 2010;15(4):416-27. 

 

2. Olofsson R. i wsp. Int J Hyperthermia 2013;29(6):551-7. 

Izolowana Perfuzja kończynowa 
-wyniki leczenia czerniaków 

KNTMKiCz 



• Wyniki: 

• 22% remisji całkowitych 

• 72% odpowiedzi obiektywnych 

• Odsetek uratowanych kończyn 81% (u chorych, u których 
wstępnie planowano amputację)  

• Wznowy 27 % 

• Odsetek uogólnienia choroby 40% 
• Ciężkie działania niepożądane 4% 

• Amputacje wynikające z powikłań metody 1.2 % 

A. Bhangu i wsp. Eur J Surg Oncol. 2013 Apr;39(4):311-9 

 

KNTMKiCz 

Izolowana Perfuzja kończynowa 
-wyniki leczenia MTM 
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Heating concepts for  

locoregional cancer at different sites 

soft tissue sarcoma/melanoma: 

hyperthermic isolated limb 

perfusion (HILP) 

glioblastoma: Nanohyperthermia 
head and neck/breast: LHT 

abdominal/pelvic/extremity  

malignancies : RHT/PBH 

peritoneal carcinomatosis:  

hyperthermic intraperitoneal  

chemoperfusion (HIPEC)  

prostate cancer: 

interstitial hyperthermia 

uterine fibroids: high intensified 

focussed ultrasound (HIFU) 

Liver metastases:  

RF ablation 



Zastosowanie hipertermii w leczeniu 

nowotworów (radioterapia) 
• Dodatek hipertermii do radioterapii poprawia 

utlenowanie guza, które utrzymuje się 24 godziny po 
leczeniu. 
 

• Poziom poprawy utlenowania po 1 seansie hipertermii 
koreluje z odsetkiem martwicy w badaniu 
pooperacyjnym. 
 

• Jest to potencjalny mechanizm prowadzący do 
radiouwrażliwienia guza na napromienianie poprzez 
zmniejszenie poziomu hipoksji.  

O2 
Brak jest wyników badań 3 fazy u 

chorych na nowotwory 

potwierdzających tę tezę. 



Tumor 

Regional  

Hyperthermia 

(RHT) System 

Aim: 

Controlled elevation of 

tumor temperatures 

[40C - 43C] 

 

Rationale: 

Combination with Standard 

Chemotherapy or Radiotherapy 

 

 

Non-invasive regional hyperthermia  

as targeted therapy  
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37°C    38°C    39°C    40°C     41°C    42°C     43°C    44°C    45°C    

No tumor destruction 

Phenotypic changes    
Indirect tumor destruction 

Architectural/vasculature changes 
Apoptosis  

Tumor destruction 

Necrosis    HSPs 

 

Temperature dependent cellular and molecular 

events during hyperthermia 

Molecular 

response 

Clinical 

setting 

                                               Cell cycle; DNA repair     Apoptosis / Necrosis 

Induction of  heat shock proteins/HSP-70 membrane expression 

             Thermosensitisation  

               for chemotherapy and/or radiation 

Issels, Eur. J. Cancer, 2008  



 

 
Radioterapia + hipertermia = interesujące 

wyniki leczenia miejscowego mięsaków 

tkanek miękkich 

 

 
Badanie 1/2 fazy (Prosnitz, 1999) 

 Duke University Medical Center in Durham (USA)  

 97 chorych na niskozróżnicowane (G2-3) mięsaki 

tkanek miękkich 

 Stosowano radioterapię przedoperacyjną (50 Gy), w 

trakcie 2 seanse hipertermii tygodniowo, operacja po 4-6 

tygodniach od rth. 

 Hipertermia: temperatura 42,5 stopni; czas: 60 minut 

 

 



Radioterapia + hipertermia  

wyniki leczenia miejscowego MTM 

Wyniki: 

Mediana czasu obserwacji: 32 miesiące (przedział:12-

155) 

Odpowiedź na leczenie neoadjuwantowe: 

40/74 brak lub minimalna odpowiedź 

32/74 redukcja objętości guza o ponad połowę 

2/74 całkowita remisja zmian 

 

ALE - Toksyczność: 3 zgony związane z terapią (3%) !!!! 



Toksyczność 

Leczenie skojarzone: 

– Infekcje rany 23 ( w tym 2 powikłania śmiertelne) 

– Obrzęk kończyny 7 

– Uszkodzenie naczyń 3 

– Neuropatia obwodowa3 

– Złamania 2 

– Razem: 39 

Hipertermia: 

– Odczyn skórny 11 (w tym 2 3 stopnia) 

– Martwica tłuszczowa 2 

– Komplikacje związane z aplikacją temometru: 2 

– Razem: 15 

Chemioterapia: 

 Kardiomiopatia : 1 zgon toksyczny po adriamycynie 



Przeżycie w całej grupie 

10-letnie przeżycie 

całkowite – 50% 



Radioterapia + hipertermia = wyniki 

leczenia miejscowego MTM 

10-letnia wyleczalność 

miejscowa dla chorych na 

mięsaki kończyn – 94% 



 



Lancet Oncol, 2010 

Current Opinion in Oncology, 2008  

High risk soft tissue sarcoma 

2008-2010 

Eur. J. Cancer,  2008 

Background Information (2008 – 2010) 



Phase III: Regional hyperthermia (RHT)  

technology 

Courtesy of BSD Medical Corporation model BSD 2000 3D 

ESHO quality assurance guidelines for regional hyperthermia  

Lagendijk et al. Int J Hyperthermia 1998 

Bruggmoser et al. Strahlenther Onkol 2011 



 

Time-Temperature Dependency  

of Cell Killing 

Time [min.] 

41,5°C 

42,5°C 

43,5°C 

44,5°C 

45,5°C 



 

Time-Temperature Dependency of Cell  

Killing in Combination with Chemotherapy 

Time [min.] 

 
Cisplatin 

Ifosfamide 

Cyclophosphamide 
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39°C 

41°C 

42°C 

43°C 



1997 

RHT86: metastatic STS  

Second-line chemotherapy + Hyperthermia 

Completed; N=38   

(J. Clin. Oncol. 1990) 
Phase I/II 

1986 
 

1990 

RHT 91: non resectable STS  

First-line chemotherapy + Hyperthermia 

Completed; N=59  

(Eur. J. Cancer 2001) 
Phase II 

1991 
 

2001 

EORTC 62961/ ESHO: 

High risk:  

extremity, retroperitoneal, visceral 

Completed N = 341 

(Lancet Oncol. 2010) 
Phase III 

1998 
 

 

2006 

RHT 95: primary/recurrent STS  

Retroperitoneal/visceral 

Completed; N=58   

(J. Clin. Oncol. 2002) 
Phase II 

1995 

 

2002 

Regional hyperthermia and soft tissue 

sarcomas (STS) 



  Hyperthermia kills tumor cells at temperatures 40-43°C in  

    a time / temperature dose relationship and shows  

    synergism with chemotherapy (e.g. ifosfamide)  

 

  The application of regional hyperthermia is feasible and the toxicity is low 

 

  Phase II studies show favorable disease control rates for  

    high risk STS when chemotherapy was combined with  

    regional hyperthermia.  

 

  Response and survival correlates with thermal dose parameters and the  

    numbers of hyperthermia treatments    

 

  Local progression free survival is an adequate primary endpoint 

The rationale for the phase III study 



Chemioterapia + hipertermia = wyniki 

leczenia miejscowego mięsaków 

tkanek miękkich 
Badanie 3 fazy (Issels, 2010) 

 9 ośrodków w Europie i USA  

 341 chorych na niskozróżnicowane (G2-3) mięsaki 

tkanek miękkich 

 Randomizacja    chemioterapia neoadjuwantowa 

    (etopozyd, ifosfamid, doksorubicyna – EIA) vs 

         EIA + hipertermia 

Pierwotny punkt końcowy:  

przeżycie bez wznowy miejscowej 

 

 



*Patients with previous surgery were also assigned to receive the complete induction and post-induction therapy after randomisation.  

  EIA = Etoposide (250 mg/m²) + Ifosfamide (6g/m²) + Doxorubicin (50 mg/m²). RHT= Regional Hyperthermia (2 RHT/per EIA cycle). 

Lancet Oncol 2010; 11: 561–70 

N=341 

Extremity : N=149 
Non-extremity: N=192 

Pre- and postoperative chemotherapy alone or combined 

with regional hyperthermia for localised stage IIIB soft-

tissue sarcoma: A randomised phase 3 multicentre study 



*Calculated by log-rank test. 

Response to induction therapy 



Chemioterapia + hipertermia =       

wyniki leczenia miejscowego mięsaków 

tkanek miękkich 
Mediana czasu obserwacji: 34 miesiące (przedział:20-67) 

Odpowiedź na leczenie neoadjuwantowe: 

R0 EIA+HT 51% vs EIA 41,6% 

Amputacje 6,7% vs 8,9% 

Brak odpowiedzi lub progresja 62,7% vs 78,5% 

Częściowa odpowiedź 31% vs 15% 

Całkowita remisja zmian 2,5% vs 0,8% 

 



Toksyczność 

Neoadjuwant 4 kursy chth 89% vs 85% 

Adjuwant          53% vs 41% 

 

234 chorych (70,5%) leukopenia 3 i 4 stopnia 

(EIA+HT 77,6% vs 63,5% EIA; p=0,005) 

Zgony toksyczne 2 vs 1  

Ostre białaczki 3 vs 2  

Powikłania hipertermii: 

Silny ból 4,3% 

Martwica 2,5% 

Poważne infekcje 1,2%  

 



Disease-free Survival 

n= 169 

n= 172 

Local progression-free 

Survival  
n= 169 

n= 172 



ITP-Analysis: N=269 pts with 

completed protocol 

induction therapy  

 

Przeżycia całkowite 

ITT-Analysis: N=341 pts with 

intention to treatment (55% alive) n= 169 

n= 172 



 



Dziękuję za uwagę 

KNTMKiCz 


