
Cuvinte  cheie:  cancer  de  colon,  cancer  colorectal,  tratament,  
hipertermie,  oncotermie,  chimioterapie,  terapie  
suplimentară

Mai  exact,  în  comparație  cu  grupul  de  control,  grupul  de  
referință  a  arătat  o  scădere  a  focarelor  metastatice,  
derivate  din  cancerul  de  colon.  În  schimb,  în  lotul  de  
control  s-a  înregistrat  o  creștere  a  dimensiunilor  
comparativ  cu  metastazele  hepatice  și  metastazele  în  
abdomen,  în  timp  ce  s-a  menținut  o  stare  de  echilibru  în  
ceea  ce  privește  metastazele  toracice.
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Introducere:  Hipertermia  este  caracterizată  ca  fiind  al  
patrulea  pilon  în  tratarea  cancerului,  inclusiv  chirurgie,  
chimioterapie  și  radiații.  Studiile  clinice  sugerează  că  
combinația  dintre  hipertermie  cu  radiații  și  
chimioterapie,  poate  aduce  rezultate  foarte  bune  în  
tratarea  diferitelor  tipuri  de  cancer,  inclusiv  cancerul  de  
colon.
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Scop:  Investigarea  efectelor  hipertermiei  în  cancerul  
colorectal  metastatic  în  combinație  cu  chimioterapia.
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Materiale  și  metode:  Un  studiu  clinic,  care  a  recrutat  32  
de  pacienți  cu  cancer  colorectal  diagnosticat.  Pacienții  
au  fost  împărțiți  într-un  grup  de  referință  (15  
pacienți),  care  au  primit  chimioterapie  și  ședințe  de  
hipertermie  și  într-un  grup  de  control  (17  pacienți),  care  
au  primit  doar  chimioterapie.
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Pentru  aplicarea  hipertermiei  s-a  folosit  aparatul  Celsius  
42+.  Au  fost  efectuate  teste  imagistice  înainte  și  după  
administrarea  regimurilor,  pentru  a  evalua  eficacitatea  
fiecărei  abordări  de  tratament.

Rezultate:  Prin  evaluarea  imagistică  s-a  observat  un  
rezultat  pozitiv  al  bolii,  pentru  echipa  de  hipertermie  (grup  
de  referință).

Concluzii:  Efectele  benefice  ale  hipertermiei  sunt  de  
netăgăduit,  deoarece  an  de  an  rezultând  din  ce  în  ce  mai  
multe  date  din  studiile  clinice  care  susțin  această  viziune.  
Consolidarea  aplicării  tratamentului  cancerului  
hipertermiei,  este  acum  o  chestiune  de  timp.
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Cancerul  de  colon  este  al  treilea  cel  mai  frecvent  
cancer  la  bărbați  și  femei.  Mortalitatea  cauzată  de  cancerul  
colorectal  este  în  scădere  constantă  în  ultimii  douăzeci  de  
ani.  Acest  lucru  se  poate  datora  faptului  că  cazurile  noi  sunt  
mai  puține,  sunt  diagnosticate  mai  devreme  și  tratamentele  
s-au  îmbunătățit  mult.  Ratele  de  supraviețuire  ale  
pacienților  cu  cancer  de  colon  sunt  în  mare  măsură  asociate  
cu  stadiul  bolii.  A  70%  din  cazurile  cu  cancer  localizat  depășesc  
supraviețuirea  la  cinci  ani,  în  timp  ce  în  cazurile  cu  metastaze  
supraviețuirea  scade  sub  10%.  În  ceea  ce  privește  boala  
neoplazică  a  colonului,  40%  din  cazuri  sunt  diagnosticate  ca  
adenom,  care  nu  este  însoțit  de  metastaze,  alte  40%  din  cazuri  
sunt  diagnosticate  ca  carcinom  cu  „invazie”  însoțitoare  în  
ganglionii  limfatici  periferici,  în  timp  ce  restul  de  20%  din  cazuri  
cancerul  este  deja  metastatic  și  localizat  la  alte  organe  [1].

•  Pacienții  primesc  chimioterapie,  conform  indicațiilor  
medicului  oncolog

Tipul  studiului  de  cercetare

În  datele  de  până  acum  despre  tratamentul  
cancerului,  se  adaugă  o  metodă  nouă  și  promițătoare.  
După  5000  de  ani  de  practică,  medicii  de  diferite  specialități  
au  folosit  terapia  termică  pentru  a  trata  cancerul  [3].  Ideea  
că  căldura  poate  vindeca  cancerul  vine  din  antichitate.  
Rapoarte  scrise  despre  utilizarea  temperaturii  ridicate  în  
tratamentul  cancerului  există  de  multe  secole.

Criteriu  de  excludere

Prin  abordarea  cantitativă  și  investigarea  
sistematică  a  corelațiilor  și  comparațiilor  s-au  obținut  
date  securizate  care  conferă  credibilitate  constatărilor.

Cu  hipertermie  se  aplică  o  creștere  selectivă  a  
temperaturii  de  la  41o  la  45o  C  în  zona  tumorii  [9,10].  Radiațiile  
neionizante  și  în  special  microunde,  unde  radio,  ultrasunete  
și  unde  electromagnetice  sunt  utilizate  pentru  aplicarea  
căldurii  [11].

Eșantionul  studiului  provine  de  la  centre  private  de  
hipertermie  din  Atena  și  Salonic,  Grecia.  Mai  exact,  pacienții  
au  fost  recrutați  de  la  Spitalul  Balcanic  din  Salonic  și  Centrul  
de  hipertermie  „Revital”  din  Atena.

480  î.Hr.  a  spus:  „dați-mi  ocazia  să  fac  o  febră  pentru  a  
vindeca  orice  boală”5 .  Interesul  global  pentru  hipertermie  a  
crescut  după  prima  Conferință  Internațională  privind  
oncologia  hipertermică  de  la  Washington  în  1975  [4].

•  Pacienți  care  au  refuzat  să  acorde  chimioterapie

Pentru  studiul  hipertermiei  ca  metodă  de  tratare  a  
cancerului,  s-au  folosit  modele  animale  experimentale  pentru  
a  trata  diferite  tipuri  de  cancer  avansat.

•  Pacienți  cu  vârsta  peste  45  de  ani,  diagnosticați  cu
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[12].  Primul  este  folosit  pentru  a  crește  temperatura  tumorii,  
în  timp  ce  al  doilea  pentru  încălzirea  întregului  organism,  
dacă  există  cancer  metastatic.  De  remarcat  este  faptul  că  în  
ambele  cazuri  eficiența  procesului  se  referă  la  temperatura  
atinsă  în  timpul  tratamentului,  durata  expunerii  și  
caracteristicile  celulelor  și  țesutului  care  vor  fi  expuse  [13].

Scopul  acestui  studiu  a  fost  de  a  investiga  modul  în  
care  hipertermia  reacționează  asupra  cancerului  colorectal  
metastatic  diagnosticat  în  combinație  cu  chimioterapia.  
Totodată,  s-a  evaluat  dacă  tratamentul  complementar  al  
hipertermiei,  în  combinație  cu  medicamentele  
chimioterapeutice  standard,  poate  aduce  efecte  terapeutice  în  
cazurile  de  cancer  de  colon.

cancer  colorectal  metastatic
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•  Pacientii  ar  fi  trebuit  sa  fi  facut  numarul  minim  de  sedinte  de  

hipertermie,  conform  datelor  din  literatura  internationala

Astăzi,  tratamentul  cancerului  colorectal,  se  
bazează  pe  terapii  combinate,  care  includ  în  majoritatea  
cazurilor  intervenții  chirurgicale,  radioterapie  locală  și  
chimioterapie.  Desigur,  tipul  de  tratament  depinde  de  stadiul  
bolii  [2].

melanom,  limfom  și  tumori  ale  vezicii  urinare  și  ale  creierului  
cu  rezultate  semnificative  [8].

Probabil,  cel  mai  vechi  raport  a  fost  identificat  în  papirusul  
chirurgical  egiptean  Edwin  Smith,  care  a  datat  în  jurul  anilor  
2500-3000  î.Hr.  [4].  Hipocrate  a  susținut  că  cancerele  sunt  
sensibile  la  temperaturi  ridicate,  și  similară  a  fost  atitudinea  
lui  Parmenide,  care  în  540-

S-a  folosit  o  abordare  cantitativă.  Tipul  studiului  
este  unul  clinic,  comparativ  și  prospectiv  de  corelare,  pentru  
a  răspunde  la  următoarea  întrebare:  Care  este  efectul  
hipertermiei  în  cancerul  colorectal  metastatic  în  combinație  
cu  chimioterapia?

Mediu  de  eșantion  și  cercetare

•  Pacienți  care  au  suferit  mai  puțin  de  20  de  ședințe  de  

hipertermie

Hipertermia  poate  fi  fie  locală,  fie  pentru  întregul  corp

Hipertermia,  este  un  tip  de  terapie,  în  care  
țesuturile  corpului  sunt  expuse  la  temperaturi  ridicate  [5].  În  
afară  de  hipertermie,  un  alt  termen  mai  specific  aplicației  
sale  în  cancer,  este  oncotermia  onco-hipertermia.  Oncotermia,  
este  creșterea  selectivă  a  temperaturii  tumorii  și  a  zonei  sale.  Oncotermia  încearcă,  prin  
încălzire,  să  provoace  inhibarea  creșterii  tumorii  și  să  
promoveze  apoptoza  celulelor  canceroase  [6].

Criterii  de  selectare  a  pacientului:

droguri

sau

Hipertermia  este  o  metodă  promițătoare  și  minim  invazivă,  
deoarece  nu  afectează  celulele  normale  [14].

După  numeroase  studii  clinice,  hipertermia  a  ajuns  la  aplicații  
clinice  [7]  pentru  tratarea  diferitelor  tipuri  de  cancer,  cum  ar  fi  
cancerul  de  ficat,  sân,  colon,  plămân,  col  uterin,  uter  pancreas,  

(endometru),  ovar,  prostată,  laringe,  testicul,  stomac,  os,  tiroida,  esofag,  chiar  malign

MATERIAL  SI  METODE

INTRODUCERE
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În  esență,  au  fost  create  subgrupuri  de  focalizare  
metastatică  secundară,  în  funcție  de  localizarea  lor.

Design  de  studiu

Hipertermia  electrică  artificială  RF  aplicată  extern  cu  
măsuri  fizice,  determină,  printre  altele,  o  creștere  a  
temperaturii  tumorii  și,  prin  urmare,  este  un  complement  
perfect  pentru  chimioterapie  și  radioterapie.  În  această  
metodă  de  tratament  pacientul  emulează  izolatorul  dintre  
cei  doi  electrozi  de  aplicare  activi.  El  servește  ca  condensator  
(capacitate)  între  electrozi  și,  prin  urmare,  face  parte  dintr-
un  circuit  oscilant  rezonant.  Prin  efectele  capacitive,  
termodinamice  în  țesut,  se  generează  curenți  (căldură).  
Prin  acest  aranjament  și  alegerea  liberă  a  aportului  de  
energie,  tratamentul  poate  fi  ajustat  la  pacient,  identitatea  
tumorii  și  localizarea  tumorii  [15].

În  consecință,  au  apărut  trei  categorii  de  focare  metastatice,  
care,  respectiv,  au  fost  comune  ambelor  grupuri  (de  control  
și  de  referință).  Aceste  categorii  au  fost  legate  de  metastaze  
hepatice,  metastaze  în  abdomen  și  torace.  Fiecare  categorie  
de  focare  metastatice  a  fost  analizată  separat  în  grupul  de  
control  și,  respectiv,  în  grupul  de  referință.  Și  anume,  s-a  
aplicat  efectul  regimurilor  terapeutice  la  ambele  grupuri  de  
pacienți,  în  fiecare  categorie  separată  de  focare  metastatice.
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Eșantionul  de  pacienți  care  au  participat  la  studiu  
a  fost  colectat  pe  baza  criteriilor  de  selecție  și  excludere,  
menționate  mai  sus.  S-a  făcut  prelevare  non-aleatorie,  
deoarece  în  Grecia  există  doar  două  centre,  aplicând  metoda  
hipertermiei.  Prin  urmare,  este  un  eșantion  de  comoditate.

În  ceea  ce  privește  tratamentul  aplicat  fiecărui  
grup,  pacienții  din  lotul  de  control  au  primit  chimioterapie,  
sub  indicațiile  medicului  oncolog.

Prin  utilizarea  testelor  imagistice,  și  anume  CT  
(tomografie  computerizată)  și  RMN  (imagini  prin  rezonanță  
magnetică),  au  fost  măsurate  diametrele  focarului  secundar,  
înainte  și  după  finalizarea  ciclului  de  regim  terapeutic,  
pentru  fiecare  grup.  Apoi  au  fost  comparate  aceste  diametre  
(la  începutul  și  la  sfârșitul  ciclului  de  tratament).

În  plus,  la  lotul  de  hipertermie,  evaluarea  radiologică  a  fost  
făcută  la  o  lună  de  la  finalizarea  ultimei  ședințe  de  
hipertermie.

Regimurile  de  chimioterapie  care  s-au  administrat  au  constat  
în  medicamente  precum  FOLFOX,  FOLFIRI,

Despre  limitele  studiului,  dificultatea  majoră  a  fost  
faptul  că  metoda  hipertermiei  s-a  aplicat  doar  în  ultimii  cinci  
ani  în  Grecia  și  într-un  număr  limitat  de  spitale.  Am  recrutat  
32  de  pacienți,  împărțiți  în  două  grupuri,  grupul  de  
referință  și  respectiv  grupul  de  control.

Mai  exact,  grupul  de  referință  (grupul  de  hipertermie),  a  
inclus  15  pacienți,  în  timp  ce  grupul  de  control  a  fost  format  
din  17  pacienți.  Toți  indivizii,  indiferent  de  grup,  au  venit  cu  
cancer  colorectal  metastatic  diagnosticat.  Cazurile  pacien ilor  
au  fost  adenocarcinom  de  colon,  moderat  i  slab  diferen iat.  
Rezecția  chirurgicală  a  fost  precedată,  în  timp  ce  au  fost  
identificate  metastaze,  care  au  inclus  metastaze  hepatice,  
abdominale  și  toracice.

AVASTIN,  Xeloda,  Oxaliplatin,  5-FU,  Mitomicyn  C.  Detaliile  
tratamentului,  în  comparație  cu  dozele  medicamentelor  și  
modul  de  administrare,  au  fost  adaptate  fiecărui  pacient  în  
parte  și  determinate  de  medicul  oncolog  curant  al  fiecărui  
pacient.
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Probleme  de  etică

Studiul  a  fost  realizat  cu  permisiunea  Consiliului  
Științific  de  Etică  și

A  primit  chimioterapie  ca  grup  de  control,  dar  în  

același  timp  a  fost  supus  ședințelor  de  hipertermie,  
folosind  aparatul  Celsius  42+.  Durata  fiecărei  sesiuni  a  fost  
de  o  oră.  Numărul  de  ședințe  de  hipertermie  a  variat  de  

la  20  la  25  și  au  fost  aplicate  la  fiecare  72  de  ore,  de  două  
ori  pe  săptămână.  Valorile  puterii  utilizate  în  orice  sesiune  
de  hipertermie,  au  fost  bazate  pe  un  protocol  specific,  
frecvența  aplicată  a  fost  de  13,56  MHz,  în  timp  ce  
temperatura  de  dezvoltare  a  fost  în  jur  de  43-44oC  (valoarea  
temperaturii  o  cunoaștem  de  la  companie).

Instrument  de  cercetare

referin ă

Mai  exact,  metastazele  hepatice  au  fost  focare  intrahepatice  
în  lobii  ficatului.  Metastazele  abdominale  au  fost  asociate  cu  

implanturi  de  epiploon,  prezența  de  masă  în  mijlocul  
colonului  transvers,  colon  ascendent,  orb,  masă  în  fața  
osului  sacrum  și  metastaze  ganglionare,  care  au  inclus  
ganglioni  inghinali,  mezenterici,  retroperitoneali,  paraaortali,  
precum  și  ganglionii  limfatici  din  jurul  trepiedului  lui  Haller  
și  secțiunii  lui  Winslow.

În  plus,  au  fost  utilizați  doi  electrozi  cu  un  diametru  de  250  
mm  fiecare.

grup

ganglionii  limfatici,  precum  ganglionii  limfatici  prevasculari,  
pretraheali,  precum  și  ganglionii  limfatici  din  fereastra  pulmoaortică.

Metastazele  toracice,  constau  din  focare  în  lobii  parenchimului  
pulmonar,  metastaze  în  ganglioni  limfatici,  care  includ  
ganglionii  limfatici  axilari  și  mediastinali.

Colectare  de  date

Recrutarea  pacienților  și  monitorizarea  evoluției  
bolii  a  fost  efectuată  în  perioada  iunie  2011  –  noiembrie  
2014.  Pacienții  din  grupul  de  control  și  de  referință  au  

fost  clasificați  în  continuare  în  subgrupe  în  funcție  de  tipul  
de  metastaze.

Aparatul  de  hipertermie  Celsius  42+  (sau  Celsius  
TCS)  a  fost  folosit  în  toate  sesiunile  de  hipertermie.

Sistemul  de  hipertermie  are  2  electrozi  de  
tratament,  care  cu  o  putere  maxima  de  pana  la  500  wati  
asigura  o  supraincalzire  ridicata  si  omogena  in  tesutul  tumoral.  
Datorită  diferitelor  dimensiuni  ale  electrozilor,  aportul  de  

energie  direcționat  împotriva  tumorii  poate  fi  controlat  [15].

Machine Translated by Google



REZULTATE

Control

Măsuratori

Control

Controlul  
ventriculului

Hipertermie

Valoarea  medie

Sex

Hipertermie

t

Numarul  pacientilor

Control-ficat

2

Măsuratori

-ficat

N(%)

diametru  2

N(%)

Hipertermie

Femeie

grup

-torace

Controlul  
toracelui

1

Statistic

Masculin

diametrul  1

-abdomen

Demografie

Hipertermie

Valoarea  medie

Vârstă

grup

t

(p)

*

A

A

A

2,7933

0,098*

Diametrul  1

și  localizarea  focarelor  metastatice,  pentru  a  facilita  corelațiile  
și  analiza  statistică.  Pentru  a  controla  o  distribuție  normală  
a  variabilelor  continue,  s-au  efectuat  teste  Shapiro-Wilk,  
deoarece  eșantionul  de  pacienți  a  fost  mai  mic  de  50.  
Utilizând  coeficientul  de  corelație  al  lui  Pearson  și  al  
coeficientului  de  corelație  al  lui  Spearman,  am  investigat  
existența  unei  relații  între  variabile,  și  anume  măsurarea  diametrului  1  și  măsurarea  diametrului  2,  
la  grupele  de  pacienți  hipertermie-ficat,  hipertermie  abdomen,  
hipertermie-torax,  control-ficat,  control-abdomen,  control-torax,  
așa  cum  se  arată  în  tabelul  2.

0,059*

<0,001*

0,8929

(p)

3.175

Tabelul  1.  Demografia  grupului  de  referință  (hipertermie)  și  
a  grupului  de  control

(Tabelul  1).

2.1967

7  (41,1)

3,1750  (1,94805)  2,6  
(1,38231)  control  

dispersie

Comitetul  de  etică  al  Departamentului  de  Nursing  al  
Universității  din  Atena,  după  depunerea  respectivă  a  unui  
protocol  de  cercetare.

Valoarea  Μeană

*

5  (33,3)
61,47

Diametrul  2

Tabelul  2:  Corelația  dintre  diametrele  focarelor  la  prima  și  a  

doua  evaluare,  pe  grupe  de  pacienți,  hipertermie-ficat,  
hipertermie-abdomen,  hipertermie-torax,  control-ficat,  control  
abdomen,  control-torax.

15

<0,001*

0,629a

17

1,0571

2.6

0,5278

(Deviație  standard)

10  (58,9)

72

analize  statistice

<0,001*

Pacienții  au  fost  separați  în  funcție  de  regimul  
de  tratament  (hipertermie  sau  nu)

65.26a

Valoarea  medie

10  (66,7)

0,111a

În  plus.  o  comparație  a  diametrelor  obținute  din  
cele  două  faze  de  măsurători,  între  loturile  hipertermie  și  
martor,  cu  metastaze  hepatice,  cu  metastaze  abdominale  și,  
respectiv,  cu  metastaze  toracice.  Concret,  în  lotul  metastazelor  
hepatice  a  fost  efectuat  testul  parametric  (testul  t  al  lui  Student)  
cu  o  analiză  de  dispersie  (analiza  varianței).  Rezultatele  sunt  
prezentate  în  Tabelul  3  și  în  Figura  1.

1,2588

*

3,8433

Grupul  de  control

Datele  privind  dimensiunea  focarelor,  care  au  
apărut  prin  studii  imagistice  (CT,  RMN,  ultrasunete)  au  fost  
descrise  și  analizate  statistic  cu  sistemul  IBM  SPSS  Statistics  22.

Tabel  3:  Corelații  între  diametrele  focarelor  (cm)  pe  metastazele  hepatice  la  grupul  cu  hipertermie  și  la  pacienții  din  grupul  de  control

(Deviație  standard)

0,8611

nivelul  de  semnificație  0,05;  **  nivel  de  semnificație  0,01

Valoarea  medie

1,2588

<0,001*

2,8286  (2,12918)  
3,8433  (3,03100)

*

Trebuie  remarcat  faptul  că  caracteristicile  descriptive  ale  
variabilelor  nominale  (categorice),  precum  sexul,  sunt  prezentate  
ca  interval  de  frecvență  absolut  (N)  și  relativ  (f)  în  procente  
(%).  Caracteristicile  descriptive  ale  variabilelor  cantitative  
(constante),  precum  vârsta  și  dimensiunile  focarelor  
metastatice,  în  timpul  a  două  măsurători,  înainte  și  după  
tratament,  sunt  prezentate  ca  medie.

Control  statistic

2,8286

Despre  datele  demografice  ale  pacienților  din  
grupele  de  control  și  hipertermie,  s-a  observat  că  populația  
celor  două  grupuri  este  similară,  cu  diferență  de  două  
persoane  (grupul  de  hipertermie  15  și  lotul  de  control:  17).  La  
toți  pacienții  din  ambele  grupuri,  bărbații  reprezintă  un  
procent  mai  mare  (53,10%)  comparativ  cu  femeile  (46,9%).  În  
grupul  cu  hipertermie,  bărbații  au  o  rată  de  66,7%  față  de  
femei  33,3%,  spre  deosebire  de  grupul  de  control,  unde  
bărbații  prezintă  o  proporție  mai  mică  (41,1%),  comparativ  
cu  femeile  care  reprezintă  58,9%.  Vârsta  medie  a  pacienților  
din  ambele  grupuri  prezintă  un  grad  scăzut  de  abatere  de  
aproximativ  3,79  unități,  ceea  ce  indică  faptul  că  nu  există  
variații  mari  de  vârstă

Grupul  de  hipertermie

*

*  nivel  de  semnificație  0,05;
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(p)

0,011a

3,5

Control

Grupul  de  control

0

Valoarea  medie

Metastaze  hepatice

0

Tabel  4:  Corelații  între  diametrele  focarelor  (cm)  pe  metastazele  abdominale  la  grupul  de  hipertermie  și  la  pacienții  din  
grupul  de  control

Hipertermie

73

Grupul  de  hipertermie

1

(testul  Mann-Whitney),  în  timpul  celei  de-a  doua  măsurători  
(Tabelul  4  și  Figura  2).

Metastaze  abdominale

De  asemenea,  la  lotul  cu  focare  în  abdomen  a  
fost  efectuat  un  test  parametric  (testul  t  al  lui  Student)  cu  o  
analiză  de  dispersie  (analiza  varianței),  privind  diametrele  
focarelor  în  prima  măsurătoare  și  test  neparametric,  prin  
compararea  medianelor.

1,5

(Deviație  standard)

3

Figura  2:  Imagistica  comparativă  a  diametrelor  focarelor  (cm)  pe  metastazele  abdominale  la  pacienții  cu  hipertermie  și  grupul  
de  control,  la  începutul  și  sfârșitul  ciclului  de  tratament

Diametrul  1

diametre  2

0,021b
Diametrul  1  
Diametrul  2  

*  nivel  de  semnificație  0,05;

1

(Deviație  standard)

Hipertermie

4

Control  statistic

Control

2

2,7933  (2,47429)  
2,1967  (2,21008)  

controlul  dispersiei  p ;
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0,5

În  cele  din  urmă,  în  grupul  cu  metastaze  
toracice,  așa  cum  se  arată  în  Tabelul  5  și  Figura  3,  a  fost  
efectuat  un  test  non-parametric  (test  non-parametric)  
comparând  medianele  (testul  Mann-Whitney).

Valoarea  medie

2

Figura  1:  Imagistica  comparativă  a  diametrelor  focarelor  (cm)  pe  metastazele  hepatice  la  grupul  de  hipertermie  și  la  pacienții  
din  grupul  de  control,  la  începutul  și  sfârșitul  ciclului  de  tratament

Diametrul  2

0,8929  (0,45652)  
1,0571  (0,64892)  

interstițial  comparat

3

Diametre  1

2,5

A
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1,4

Metastaze  toracice

Control  statistic

1,2588  (1,19951)

0,2

Prin  urmare,  modificarea  procentuală  corespunde  cu  0%.

Această  scădere  corespunde  unei  rate  de  18,1%.  În  
schimb,  grupul  de  control,  care  a  primit  doar  regim  de  
chimioterapie,  a  crescut  valoarea  medie  a  diametrului  
focarelor  hepatice  metastatice  (de  la  2,8286  cm  la  3,8433  
cm),  ceea  ce  reprezintă  o  rată  de  aproximativ  35,87%.

0,6

Tabel  5:  Corelații  între  diametrele  focarelor  (cm)  legate  de  metastazele  toracice  în  grupul  de  hipertermie

(Deviație  standard)

în  contrast,  lotul  martor  a  arătat  o  creștere  a  valorii  medii  
a  diametrelor  focarelor  (de  la  0,8929  cm  la  1,0571  cm),  cu  
18,9%.

metastazele,  așa  cum  se  arată  în  Tabelul  3  și  Figura  1,  în  
grupul  de  referință  (grupul  hipertermie),  au  arătat  o  
scădere  a  valorii  medii  a  diametrelor  focarelor

Control

0,8611  (0,45811)

1,2588  (1,91379)

Figura  3:  Imagistica  comparativă  a  diametrelor  focarelor  (cm)  legate  de  metastazele  toracice  la  pacienții  cu  hipertermie  și  
grupul  de  control,  la  începutul  și  sfârșitul  ciclului  de  tratament.

0,5278  (0,46577)  

interstițial  comparat

Grupul  de  hipertermie

Hipertermie

valoarea  medie  a  diametrelor  focarelor  metastatice  (de  la  
2,7933  cm  în  2,1967  cm),  după  tratamentul  combinat  cu  
hipertermie  și  chimioterapie.

Mai  exact,  categoria  hepatice

Mai  mult,  în  categoria  metastazelor  la  nivelul  
abdomenului,  conform  Tabelului  4  și  Figura  2,  grupul  de  
hipertermie  a  prezentat  o  scădere  a

0,255b

Valoarea  medie

1,2

Diametrul  1

și  Figura  3,  în  grupul  de  referință  s-a  înregistrat  o  
reducere  a  valorii  medii  a  diametrelor  focarelor  toracice  (de  
la  0,8611  cm  la  0,5278  cm),  ceea  ce  corespunde  cu  38,71%.  
În  lotul  de  control  nu  s-a  observat  nicio  modificare  a  valorii  
medii  a  diametrelor  focarelor  (de  la  1,2588  cm  la  1,2588  cm).

Cancerul  de  colon  este  a  doua  cauză  principală  
de  decese  legate  de  cancer  în  Europa  și  SUA.

0,4

Grupul  de  control

si  pacientii  grupului  de  control

*  nivel  de  semnificație  0,05;

De  asemenea,  în  a  treia  categorie,  care  a  vizat  
metastazele  toracice,  conform  Tabelului  5

Această  reducere  reprezintă  o  rată  de  21,36%.  În

0,8

Prog  Health  Sci  2015,  Vol  5,  No1  Acțiunea  hipertermiei  metastatice  chimioterapia  cancerului  colorectal

Valoarea  medie

Diametrul  2

(de  la  3,175  cm  la  2,6  cm),  după  ce  a  primit  hipertermie  în  
combinație  cu  chimioterapie.

74

1

(Deviație  standard)

Diametrul  1

Diametrul  2

Pacienții  din  ambele  grupuri  au  fost  studiați  în  
funcție  de  tipul  de  metastaze.  Au  fost  create  trei  categorii  
de  cercetare,  care  au  vizat  metastazele  hepatice,  metastazele  
în  abdomen  și  metastazele  toracice.  S-a  studiat  
comportamentul  focarelor  metastatice,  în  ceea  ce  privește  
modificarea  dimensiunilor,  respectiv  diametrele  acestora,  
după  luarea  regimului  de  tratament  prescris,  în  lotul  de  
referință  și  respectiv  de  control.

Decesul  din  cauza  cancerului  de  colon  reprezintă  
aproximativ  jumătate  de  milion  pe  an,  la  nivel  mondial.  
Statisticile  nu  arată  diferențe  specifice  între  sexe,  dar  este  
predominantă  la  vârstele  peste  cincizeci  de  ani.  Genetică  și

0

(p)

0,534b

b

REZULTATE
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leucovorin)  prin  adăugarea  de  irinotecan  a  fost  de  22%  
și  a  condus  la  supraviețuirea  de  6,3  luni.  Comparativ  cu  
hipertermia,  rata  de  răspuns  obiectiv  a  fost  de  33%,  în  
timp  ce  supraviețuirea  globală  medie  a  fost  de  12  luni  
(2-28  de  luni).  Acest  studiu  al  hipertermiei  a  concluzionat  
că  hipertermia  nu  crește  toxicitatea  tratamentului  cu  
5FU/LV/irinotecan,  în  timp  ce  a  demonstrat  beneficiile  
tratamentului  combinat.  În  plus,  a  fost  raportată  aplicarea  
hipertermiei  preoperatorie  [35,36].  Un  studiu  de  fază  II  
cu  cancer  rectal  local  avansat  a  susținut  fezabilitatea  
aplicării  preoperatorii  a  hipertermiei  [37].  Mai  mult,  
exemplele  de  hipertermie  preoperatorie  sunt  caracterizate  
de  succes  în  abordarea  combinată  (chimioterapie,  
radioterapie  și  hipertermie)  [38].

Imunoterapia  este  una  dintre  metodele  non-chimice  
pentru  tratamentul  cancerului  de  colon.  În  loc  de  
chimioterapie,  există  și  alte  abordări,  inclusiv  utilizarea  
de  anticorpi  și  vaccinuri,  care  ar  putea  fi  deosebit  de  
eficiente  în  tratarea  bolii  metastatice  [29-31].  O  altă  
strategie  este  terapia  anti-angiogenă,  care  este  mai  puțin  
toxică  decât  chimioterapiile  convenționale  și  are  un  risc  
mai  scăzut  de  rezistență  la  medicamente  [32].

De  asemenea,  s-a  realizat  un  studiu,  care  a  inclus  
218  pacienți  (n=218).  Pacienții  au  fost  clasificați  pentru  
cancer  rectal  (n=92),  colon  (n=114)  și  sigmoid  (n

În  plus,  în  tratamentul  cancerului  colorectal,  cu  
excepția  chimioterapiei,  este  inclusă  și  radioterapia.  
Tipul  de  tratament,  precum  și  ratele  de  supraviețuire,  
depind  din  nou  de  stadiul  bolii.
De  aceea,  un  rol  important  îl  joacă  stadializarea  cancerului,  
care  se  bazează  pe  volumul  primar  (etapa  T),  implicarea  
ganglionilor  (faza  N)  și  apariția  metastazelor  la  distanță  
(stadiul  M)  [33].

=  12).  Oncotermia  a  fost  aplicată  de  2-3  ori  pe  
săptămână,  pentru  6-12  tratamente,  folosind  un  electrod  
cu  diametrul  de  20  cm.  Rata  de  supraviețuire  pentru  
primul  an  de  implementare  a  oncotermiilor  a  fost  de  84,9%  [39].

75

În  plus,  ca  fiind  al  patrulea  pilon  în  tratamentul  
cancerului,  este  considerată  acum  hipertermia,  alături  
de  chimioterapie,  radioterapie  și  chirurgie.  Hipertermia  
este  aprobată  ca  medicament
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metoda  de  către  Organizația  Națională  Greacă  pentru  
Medicamente  (EOF).  De  asemenea,  este  aplicat  de  cele  mai  
mari  centre  oncologice  internaționale,  pentru  a  ajuta  și  
ameliora  pacienții,  care  suferă  de  aproape  orice  tip  de  
cancer.

Datele  sondajului  arată  că  tratamentul  
combinat  de  chimioterapie  și  hipertermie  poate  duce  la  
micșorarea  focarelor  metastatice  care  sunt  detectate  în  
ficat  și  abdominal  și  provin  dintr-un  focar  primar  în  
colon.  În  schimb,  pacienții  care  au  primit  chimioterapie  
în  monoterapie  au  prezentat  o  agravare  a  bolii  însoțită  
de  creșterea  dimensiunii  metastazelor  hepatice  și  a  
focarelor  metastatice  în  abdomen.

factorii  de  mediu  au  un  rol  clar  în  dezvoltarea  cancerului  
de  colon.  Se  estimează  că  80%  din  cazuri  au  provenit  din  
surse  de  mediu,  asociate  cu  băuturile  alcoolice,  consumul  
redus  de  legume  și  acid  folic,  creșterea  grăsimilor,  
alimentația  cu  carne  roșie  și  fumatul.  Rezecția  
chirurgicală  rămâne  principalul  tratament  pentru  
cancerul  de  colon.  Prognosticul  postoperator  primar  este  
stadiul  bolii.  Pacienții  care  nu  au  metastaze  la  distanță  
supraviețuiesc  mai  mult  de  cinci  ani,  în  jur  de  75%,  în  
timp  ce  cazurile  cu  metastaze  arată  o  rată  de  
supraviețuire  foarte  mică.  Desigur,  multe  tipuri  de  
tratamente  suplimentare  sunt  utilizate  pentru  a  preveni  
posibila  recurență  și  creșterea  leziunilor  metastatice  
[16].

Prin  acest  studiu  clinic  și  rezultatele  care  au  
reieșit  din  această  cercetare,  reiese  clar  că  combinația  
dintre  hipertermie  și  chimioterapie  poate  oferi  un  rezultat  
mai  bun  asupra  evoluției  și  tratamentului  bolii,  în  
cazurile  de  cancer  colorectal  metastatic.

De  asemenea,  asupra  metastazelor  toracice  din  
cancerul  colorectal,  combinația  dintre  hipertermie  și  
chimioterapie  s-a  dovedit  la  fel  de  eficientă  ca  și  în  
categoriile  anterioare.  În  special,  a  fost  observată  o  
scădere  a  dimensiunii  focarelor  metastatice,  care  au  fost  
localizate  în  cavitatea  toracică.  În  ceea  ce  privește  grupul  
de  pacienți  care  au  primit  doar  chimioterapie,  sa  constatat  
o  stare  staționară.  Și  anume,  metastazele  toracice  nu  
au  prezentat  nicio  modificare  a  dimensiunilor  lor.

În  ceea  ce  privește  chimioterapia,  unul  dintre  
protocoalele  standard  mai  vechi  pentru  cancerul  colorectal  
este  fluorouracilul  adjuvant  (5-FU)  în  combinație  cu  
leucovorin  [17,18].  Irinotecanul  a  fost  dezvoltat  pentru  
cazurile  în  care  protocolul  cu  fluorouracil  +  leucovorin  nu  
a  fost  eficient  [19,20].  Pentru  compararea  a  trei  mecanisme  
de  acțiune  diferite  ale  chimioterapiei,  au  fost  aplicate  în  
terapiile  avansate  ale  cancerului  colorectal  cu  fluorouracil,  
irinotecan  și  oxaliplatin  [21,22].  Mecanismul  irinotecanului  
și  al  oxaliplatinei  este  diferit  în  comparație  cu  mecanismul  
fluorouracilului  și  deci  sinergia

este  de  așteptat  [23,24].  Astfel,  până  la  jumătatea  
ultimului  deceniu,  terapia  cancerului  de  colon  a  fost  
standardizată  cu  trei  agenți  activi:  5-fluorouracil  (+  
leucovorin),  oxaliplatin  și  irinotecan  [25-27].  A  fost  efectuat  
un  studiu  clinic  amplu  pe  2135  de  pacienți  cu  cancer  
colorectal  avansat  care  aveau  prognostic  prost  [28].  Testul  
de  supraviețuire  Kaplan-Meier,  a  arătat  un  avantaj  
semnificativ  al  terapiilor  combinate.  Dezavantajele  
chimioterapiei  includ  efectele  secundare  ale  acestor  
medicamente  și  faptul  că  pacienții  dezvoltă  adesea  
rezistență  la  mai  multe  medicamente  (MDR),  care  inhibă  
chimio-aplicațiile  ulterioare.

De  asemenea,  prin  literatura  internațională,  
este  întărită  viziunea  asupra  acțiunii  sinergice  a  
hipertermiei  cu  chimioterapia  la  pacienții  cu  cancer  
colorectal  avansat.  Prin  studii,  se  acumulează  rezultate  
foarte  bune  în  ceea  ce  privește  combinația  terapeutică  
de  mai  sus  [34].  Mai  precis,  în  studiile  recente  despre  
chimioterapie,  rata  răspunsului  la  tratament  în  cancerul  
de  colon,  care  includea  administrarea  de  5FU/LV  
(fluorouracil/
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[44].

A  fost  realizat  un  studiu,  în  care  au  fost  utilizate  
două  loturi  de  pacienți  cu  cancer  colorectal.

Totodată,  într-o  altă  cercetare,  a  fost  studiată  
eficacitatea  hipertermiei  locale  (HT)  atunci  când  este  
aplicată  împreună  cu  chimioterapie  și  radioterapie.  Un  
total  de  808  pacienți  au  fost  tratați  cu  radiații  (RT)  și  
chimioterapie  (CT),  în  combinație  cu  HT  locală  
(hipertermie).  Din  cei  808  pacienți,  688  au  primit  
radioterapie  cu  hipertermie  locală,  care  a  fost  compusă  
din  443  de  cazuri  de  hipertermie  profundă,  165  de  cazuri  
de  hipertermie  de  suprafață  și  80  de  cazuri  au  fost  tratate  cu  
chimioterapie,  radioterapie  și  hipertermie  profundă.  De  
asemenea,  120  de  pacienți  din  808  au  primit  chimioterapie  
în  combinație  cu  hipertermie  locală  [46].  Instrumentele  
medicale  care  au  fost  folosite  pentru  hipertermie,  au  fost  
fabricate  de  Xuzhou

Un  grup  a  primit  chimioterapie,  în  timp  ce  celălalt  grup  
de  pacienți  a  primit  hipertermie  și  chimioterapie.  În  
grupul  cu  hipertermie,  terapia  a  fost  aplicată  cu  RF,  de  
două  ori  pe  săptămână  timp  de  60  de  minute.
Efectele  au  fost  evaluate  înainte  și  după  tratament.  Rata  
de  eficacitate,  prin  combinarea  chimioterapiei  cu  
hipertermie  a  corespuns  cu  44,11%,  în  timp  ce  pentru  lotul  
de  pacien i  care  au  primit  chimioterapie  singur,  rata  a  
fost  de  35,29%.  Prin  urmare,  s-a  constatat  un  efect  
terapeutic  bun,  dar  și  un  beneficiu  clinic  al  asocierii  prin  
chimioterapie  cu  hipertermie  folosind  frecvențe  radio,  
pentru  pacienții  cu  cancer  colorectal  avansat.  Din  
combinație  nu  a  fost  menționat  niciun  efect  secundar  
[45].

Nuowan  și  includ  mașină  HT  adâncă  (433MHz)  și  
mașină  HT  de  suprafață  (915MIz).  Pacienții  au  fost  
supuși  în  4  până  la  12  ședințe  de  hipertermie.
De  asemenea,  fiecare  sesiune  a  durat  40-60  de  minute,  iar  
temperatura  a  variat  între  38,5  ℃  și  41,5  ℃.  Pe  lângă  
radioterapie,  s-au  folosit  6~8  raze  MV  sau  fascicul  de  
electroni,  în  timp  ce  chimioterapia  concepută  pe  baza  
tipurilor  de  tumori  și  pacienții  au  fost  tratați  cu  unul  
până  la  patru  cicluri  de  medicamente  chimioterapeutice.

Este  de  menționat  că  unul  dintre  primele  studii  
de  oncotermii  pentru  cancerul  de  colon  cu  metastaze  
hepatice  (n  =  80),  a  fost  publicat  în  1999  [41].
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Supraviețuirea  mediană  a  fost  semnificativ  mai  mare  în

Mai  mult,  un  alt  studiu  a  fost  dedicat  comparării  
terapiei  de  prima  linie  (fără  oncotermie)  și  a  doua  linie  
(cu  oncotermie)  pentru  cancerul  colorectal  cu  metastaze  
hepatice  (n=15)

Au  fost  efectuate  studii  pentru  cele  mai  frecvente  metastaze  
la  distanță  ale  cancerului  colorectal  primar  și  în  special  
pentru  malignitatea  secundară  la  nivelul  ficatului.  S-a  
realizat  un  studiu  privind  aplicarea  preoperatorie  a  
oncotermiei  în  metastazele  hepatice  provenite  din  cancerul  
colorectal.  S-a  folosit  terapie  combinată  și  în  special:  
radiații:  45  +  5  Gy  (fracțional),  chimioterapie:  5-FU/
Mitomicină  C  (2x),  oncotermie:  60  min,  diametru  30  cm  
(8-).

Pacienții  care  au  primit  combinate  RT  +  CT  +  HT  au  luat  
două  cicluri  de  regim.  Rezultatele  au  arătat  că  rata  de  
eficiență  pentru  radioterapia  cu  hipertermie  profundă  
a  fost  de  71-91%,  radioterapia  și  suprafața  hipertermiei  
a  fost  de  86-96%  iar  radioterapia-chimioterapia  și  
hipertermia  profundă  a  fost  de  75-100%.  În  schimb,  rata  
de  eficacitate  a  chimioterapiei  cu  hipertermie  profundă  a  
fost  de  57,5%.

pacien ii  care  primesc  oncotermie.  Supraviețuirea  
globală  mediană  era  de  așteptat  la  11  luni,  dar  pentru  
pacienții  care  au  suferit  oncotermie,  timpul  mediu  de  
supraviețuire  a  fost  de  24,4  luni,  în  timp  ce  pacienții  
care  au  primit  chimioterapie  și  oncotermie  complementară,  
supraviețuirea  mediană  a  fost  de  21,5  luni.  Mai  mult,  un  
alt  studiu  asupra  metastazelor  hepatice  derivate  din  
cancerul  colorectal,  a  fost  prezentat  la  conferința  ASCO.  
Răspunsul  clinic  local  al  metastazelor  hepatice  a  corespuns  
unei  rate  de  28%.  În  același  timp,  a  fost  raportată  o  
calitate  mai  bună  a  vieții  la  50%  dintre  pacienți  [42].

[43].  Răspunsul  local  după  tratamentul  de  linia  a  doua  a  
fost  semnificativ  mai  bun  comparativ  cu  tratamentul  de  
prima  linie,  fără  toxicitate  suplimentară  pentru  pacienți.  
De  asemenea,  progresia  tumorii  a  fost  observată  în  
principal  în  afara  câmpului  electromagnetic  aplicat.

10x).  Rezultatele  au  arătat  că  după  oncotermie,  71%  
dintre  pacienți  au  efectuat  rezecție  completă  (R0),  în  
timp  ce  un  pacient  a  fost  excizat  parțial  (R1)  și  un  pacient  
nu  este  operat  cu  succes  (a  rămas  R2)  [40].

În  plus,  a  fost  efectuat  un  studiu  independent.  
În  acest  studiu  a  fost  comparat  tratamentul  cu  oxaliplatină  
și  oncotermie  (n=12)  și  tratamentul  cu  cisplatină  și  
oncotermie  (n=18)  și  au  apărut  diferențe  specifice.  
Procentul  de  răspuns  local  a  fost  cu  siguranță  mai  mare  
în  terapia  cu  cisplatină.  Acest  studiu  a  fost  realizat  pentru  
cancere  rectale  avansate  (n  =  65)  și  metastaze  hepatice  (n  
=  29)  299.
Oncotermia  a  fost  aplicată  de  2-3  ori  pe  săptămână,  cu  
administrare  concomitentă  de  chimioterapie.

Prin  urmare,  studiul  a  arătat  că  rata  de  
eficiență  a  combinațiilor  de  RT  +  HT  sau  RT  +  CT  +  HT  a  
fost  mai  mare  de  80%.  Terapia  combinată  cu  RT  +  HT  
prezintă  o  rată  de  eficiență  semnificativ  mai  bună  în  
comparație  cu  RT  în  monoterapie.  Cu  toate  acestea,  
după  cum  sa  menționat  mai  sus,  rata  de  eficiență  a  
combinației  CT  +  HT  este  de  numai  57,5%,  ceea  ce  se  
poate  datora  concentrației  scăzute  de

În  general,  răspunsul  clinic  a  fost  de  96%  pentru  colorectal  
și  86%  pentru  metastaza  hepatică  [16].

În  plus,  un  studiu  de  fază  II  de  primă  linie  (n=30),  a  
comparat  efectul  derivaților  de  platină,  în  metastazele  
hepatice  din  cancerul  colorectal  [44].  S-a  constatat  că  
derivații  de  platină  prezintă  o  rată  de  răspuns  de  20%  
și  îmbunătățesc  calitatea  vieții  cu  50%.  De  asemenea,  
a  existat  o  reducere  a  anxietății  (83%  dintre  pacienți),  
în  timp  ce  greața  și  vărsăturile  au  apărut  la  13,3%,  în  
timp  ce  celelalte  efecte  au  fost  localizate  la  mai  puțin  de  
10%  dintre  pacienți.  Desigur,  un  efect  secundar  al  
oncotermiei,  care  a  inclus  arsuri  grase  eritematoase  și  
ușoare,  a  fost  observat  la  6,7%  dintre  pacienți.
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Prin  urmare,  combinația  de  hipertermie  cu  FOLFOX  ca  
tratament  adjuvant  postoperator  pentru  cancerul  de  colon  
este  sigură  și  eficientă  [47].
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Tot  într-un  studiu  au  fost  utilizați  123  de  pacienți  
cu  cancer  colorectal.  Pacienții  au  fost  randomizați  în  3  
loturi  și  anume,  57  de  cazuri  din  grupul  care  a  primit  
chimioterapie  cu  FOLFOX  (grupa  A),  35  de  cazuri  tratate  cu  
chimioterapie  plus  tratament  invaziv  (grupa  B)  și  31  de  
cazuri  tratate  cu  chimioterapie  plus  tratament  pentru  
hipertermie  care  a  durat  o  oră.  (grupa  C).  Aceste  tratamente  
au  fost  repetate  la  fiecare  3  săptămâni  pentru  un  total  de  
8  cicluri.  Rezultatele  au  arătat  că,  la  123  de  pacienți,  
durata  de  supraviețuire  fără  boală  de  trei  ani  pentru  
grupurile  A,  B  și  C  a  fost  de  71,9%,  77,1%  și,  respectiv,  
77,4%  (p  =  0,793,  nesemnificativ  statistic).  Ratele  de  
supraviețuire  la  cinci  ani  ale  grupelor  A,  B  și  C  au  fost  de  
56,1%,  57,1%  și,  respectiv,  58,1%  (P  =  0,984,  nesemnificativ  
statistic).  Deci,  în  toate  categoriile,  s-a  găsit  o  rată  de  
supraviețuire  mai  mare  pentru  grupul  de  hipertermie,  
comparativ  cu  alte  grupuri.

8.  Takeda  T,  Miyazawa  K,  Takeda  T,  Takeda  H,  Takeda  Y.  
Terapie  multidisciplinară  pentru  984  de  pacienți  cu  
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Hipertermia  este  o  formă  polivalentă  de  
tratament  medical,  în  care  țesutul  tumoral  este  expus  la  
temperaturi  ridicate,  cu  scopul  de  a  distruge  celulele  
canceroase,  profitând  de  acțiunea  sinergică  cu  chimioterapia  
și  radiațiile.

Calea  MAPK:  un  factor  cheie  în  terapia  cancerului  
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netăgăduit,  deoarece  an  de  an  rezultând  din  ce  în  ce  mai  
multe  date  din  studiile  clinice  care  susțin  acest  punct  de  vedere.
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(1):187-91.

Hipertermia  nu  reduce,  anulează  sau  împiedică  
în  niciun  caz  celelalte  metode.  În  schimb,  majoritatea  
studiilor  științifice  care  au  fost  efectuate,  îmbină  
hipertermia  cu  chimioterapia  și/sau  radiația,  confirmând  
pe  deplin  efectul  sinergic  al  tuturor  acestor  lucruri,  cu  
rezultate  impresionante  pentru  durata  și  calitatea  vieții  
pacientului.

chimioterapie  pe  tumori  maligne.  Crit  Rev  Biomed  Ing.  
2010;38(1):101-16.
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