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Гіпертермія (ГТ) як спосіб лікування має давню 
історію та продовжує привертати до себе увагу спе-
ціалістів різних областей медицини, зокрема онко-
логів. Ще у 2000 р. до н.е., Hypocrates використову-
вав припікання залізом для лікування поверхневих 
пухлин [1]. У наш час у клініках біля 30 країн світу 
застосовують ГТ у поєднанні з хіміотерапією (ХТ) 
та променевою терапією (ПТ), що підвищує показ-
ники 5-річної виживаності хворих на деякі злоякіс-
ні пухлини у 2–2,5 раза [2, 3].

В Україні ГТ застосовують з 1981 р. з ініціати-
ви вчених Інституту експериментальної патології, 
онкології та радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН 
України та Інституту онкології АМН України [4]. 
Увага до методу ГТ останнім часом значно зросла у 
зв’язку з розробленням нових технологій як нагріву 
пухлини, так і контролю за температурою. Це дає 
можливість значно ефективніше використовувати 
ГТ в онкологічній практиці як модифікатор проти-
пухлинної терапії. Серед злоякісних пухлин як у до-
рослих, так і у дітей, що піддаються дії ГТ, слід виді-
лити меланому, пухлини голови та шиї, рак молочної 
залози, злоякісні пухлини органів грудної та черев-
ної порожнини, саркоми м’яких тканин.

Існує три види спостережень, результати яких 
свідчать про перспективність застосування ГТ у 
поєднанні з ПТ, хіміотерапевтичними препарата-
ми при лікуванні онкологічних захворювань. По-
перше, ГТ викликає прямий цитостатичний ефект, 
що дає можливість впливати на ріст ряду експери-
ментальних пухлин з допустимим ступенем пошкод-
ження нормальних тканин [5, 6, 7]. При цьому вини-
кає порушення репарації ДНК, денатурація білків, 
індукція білків теплового шоку, що можуть взає-
модіяти з природними клітинами-кілерами, а та-
кож індукція апоптозу та інгібіція ангіогенезу [8, 
9]. По-друге, ГТ сенсибілізує клітини до іонізую-
чого випромінювання, що проявляється у поси-

ленні реакції пухлини на ПТ [10, 11]. По-третє, ГТ 
у поєднанні з ХТ підвищує цитотоксичність багать-
ох хіміопрепаратів [12, 5, 13]. Термічний вплив зна-
ходиться у синергічних відносинах з такими відо-
мими методами пошкодження пухлинних клітин, 
як променевий та хімічний.

Встановлено також, що один із об’єктів терміч-
ного впливу — генетичний апарат пухлинної кліти-
ни; термічний вплив не пригнічує, а стимулює імун-
ний захист, зокрема реакції клітинного імунітету; на 
відміну від іонізувального випромінення та хімічних 
агентів, термічний вплив не є канцерогенним; тер-
мічна деструкція теплом, на відміну від заморожу-
вання, ні за яких умов не залишає після себе ділянок 
тотального некрозу з порушенням механічних влас-
тивостей тканини. Зона деваскуляризації, що утво-
рюється, а потім щільний рубець створюють умо-
ви, які перешкоджають рецидиву та метастазуван-
ню. Такого ефекту неможливо досягти за допомогою 
жодного з альтернативних ГТ методів [14].

Цитотоксичний ефект ГТ залежить не тільки 
від температури, але й від тривалості нагрівання та 
від взаємодії з іншими протипухлинними агента-
ми. Комбінація ГТ та ХТ заснована на синергізмі дії 
тепла та протипухлинних препаратів — мітоміцину, 
цисплатину, іфосфаміду, мітоксантрону, блеоміцину, 
доксорубіцину. Підвищення проникності клітинної 
мембрани при підвищеній температурі може поліп-
шити засвоєння препарату тканиною пухлини. Змі-
на фармакокінетики цих препаратів також може від-
буватись при зміні активного транспорту препаратів 
та клітинного метаболізму. Такий синергізм відзна-
чають вже при температурі 39–41 °С. Примітно, що 
ГТ може також знижувати системну токсичність ряду 
препаратів (доксорубіцину, циклофосфаміду) при 
підвищенні їх алкілування та екскреції [15].

В експерименті та у клінічній практиці застосову-
ють різні варіанти активного нагрівання організму. 
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При цьому використовують радіочастотне та інфра-
червоне випромінювання, інверсійно-конвекцій-
не нагрівання, екстракорпоральне вено-венозне на-
грівання та ін. [16]. При екстракорпоральному на-
гріванні крові є можливість контролювати кількість 
підведеного тепла, теплообмін, динаміку нагріван-
ня органів [17]. При вено-венозній ГТ можливо та-
кож проведення паралельного діалізу для підтримки 
гомеостазу [18]. Але при застосуванні екстракорпо-
ральних методик необхідно використання апарату 
штучного кровообігу з залученням судинних хірур-
гів. Описані методики, у яких нагрівання тварин в 
експерименті проводили водою через тонкий шар 
пластмаси [19].

Для контролю температури тіла під час прове-
дення загальної ГТ особливе значення має конт-
роль температури різних ділянок тіла під час про-
ведення процедури. Визначено, що внутрішньо-
пухлинна температура співпадає із температурою 
у стравоході та ректальною температурою [20]. Для 
більш точного неінвазійного вимірювання темпе-
ратури головного мозку, під час загальної ГТ реко-
мендується застосування протонної магнітно-резо-
нансної спектроскопії [21].

Підвищення ефективності при комбінації ХТ і ГТ 
відзначено при раку яєчника, резистентному до пре-
паратів платини [22], мезотеліомі плеври [23]. Від-
значають підвищення ефективності поєднання ГТ 
та ХТ іфосфамідом, карбоплатином, етопозидом у 
хворих із стійкою до ХТ саркомою [24]. Застосуван-
ня загальної керованої ГТ у поєднанні з ХТ сприяло 
позитивному результату у випадку неоперабельного 
раку жовчного міхура [25]. Також відзначають по-
зитивний ефект при одночасному застосуванні ПТ, 
загальної керованої ГТ та ХТ при раку яєчка, стій-
кому до звичайної терапії [26]. Позитивний ефект 
відзначали у 52% хворих у випадку використання 
локальної інтраперитонеальної ГТ у поєднанні з ХТ 
при раку шийки матки, ускладненій канцеромато-
зом черевної порожнини [27].

При застосуванні карбоплатину під час загаль-
ної керованої ГТ найбільший ефект відзначали при 
введенні препарату через 10 хв після досягнення 
максимальної температури [28], а найменшу ток-
сичність препарату при максимальному протипух-
линному ефекті відзначали при тривалості проце-
дури протягом 1 год при загальній температурі тіла 
41,8 ◦С [29]. Відзначали більш виражений рівень 
апоптозу у тканинах пухлини при тривалості гіпер-
термії при 41,5 ◦С протягом 1–2 год у поєднанні з ХТ 
доксорубіцином або цисплатином [30, 31].

Крім підвищення ефективності ХТ, у поєднанні 
з ГТ відзначають зниження її токсичності. Застосу-
вання у хворих ГТ у поєднанні з мелфаланом не при-
зводило до підвищення токсичних ефектів [32, 33]. 
Відомо, що при застосуванні ХТ у пацієнтів із зло-
якісними пухлинами знижується рівень еритропо-
етину, тоді як при застосуванні ГТ — ефект зни-
жується [34]. При ГТ змінюється гормональний 

статус організму. Так, у здорових добровольців під 
час сеансу загальної ГТ (39,5 ◦С, 2 год) концентра-
ція соматотропіну у крові підвищувалась уже при 
38 ◦ С, досягала максимуму при 39 ◦С, після чого при 
39,5 ◦С — знижувалась. Рівні ендорфінів та глюкаго-
ну максимально підвищувались при 39,5 ◦С, тоді як 
рівень інсуліну залишався стабільним [35]. На дум-
ку деяких авторів, ГТ призводить до виникнення 
міжмолекулярних зв’язків у глюкокортикоїдних ре-
цепторах, при цьому відбувається збій внутрішньо-
клітинних механізмів управління кислотно-від-
новлювальним потенціалом [36]. Імунологічні змі-
ни при ГТ залежать від температури та тривалості 
проведення сеансу. Нетривала (75–110 хв) помір-
на (39,5 ◦С) загальна ГТ не змінює у крові абсолют-
ної кількості лімфоцитів одразу після нагрівання, 
але значно зменшує їх відносну кількість за раху-
нок підвищення вмісту нейтрофілів [37].

У деяких публікаціях повідомляють про нега-
тивні наслідки застосування загальної керованої 
ГТ [38–42]. Застосування ГТ у поєднанні з ХТ може 
призвести до гострої ниркової недостатності [38]. 
Описано випадок гострої печінкової недостатності 
після сеансу загальної ГТ при 42,7 ◦С, тривалістю 
1 год [39]. При застосуванні іфосфаміду, карбопла-
тину та етопозиду у поєднанні з ГТ відзначено нефро-
токсичність [40, 41]. При загальній керованій ГТ мо-
жуть ушкоджуватися функції Т-клітин у пацієнтів 
з пухлинами, що отримували ПТ [42].

Викликає цікавість застосування локальної внут-
рішньопорожнинної перфузійної хіміогіпертермії 
(ХГТ) при дифузних злоякісних ураженнях черев-
ної та плевральної порожнин. Уперше застосували 
комбінацію ГТ з інтраперитонеальною ХТ J.S. Spratt 
та співавтори для лікування хворого з псевдоміксо-
мою черевної порожнини [43]. Після цього розпо-
чали дослідження для розробки більш ефективних 
методів лікування хворих на канцероматоз черевної 
та плевральної порожнин із застосуванням гіпертер-
мічної перфузії хіміопрепаратів.

Р. Sugarbaker [44] розробив і впровадив у клініч-
ну практику методику поєднання циторедуктивної 
операції, що включає видалення первинної пухли-
ни та виконання перитонектомії з інтраперитоне-
альною ХГТ. Також розроблено критерії, що обме-
жують застосування циторедуктивної операції з пе-
ритонектомією — високий ризик операції за рахунок 
супутньої патології, метастази у печінці або віддалені 
метастази (у легені, кістковий мозок та ін.), немож-
ливість видалення первинної пухлини та відновлен-
ня прохідності травного тракту [45]. Koga S. та спів-
автори [46] застосовували інтраперитонеальну ХГТ 
з розчином мітоміцину для профілактики канцеро-
матозу черевної порожнини після видалення пух-
лини шлунка, внаслідок чого 3-річна виживаність 
підвищилась від 67,3 до 83,0% у порівнянні з гру-
пою лише хірургічного лікування. Встановлено, що 
на виживаність впливають такі фактори, як глиби-
на пухлинної інвазії та наявність метастазів у лімфо-
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вузлах [47]. Результатами II фази клінічних випро-
бовувань продемонстрували ефективність комбіна-
ції циторедуктивної операції та інтраперитонеальної 
ХГТ у лікуванні хворих з канцероматозом черевної 
порожнини при колоректальному раку, раку яєчни-
ка, раку шлунка, псевдоміксомі черевної порожни-
ни [48, 49], пухлинах апендикса з перитонеальною 
дисемінацією [45]. Відзначають підвищення вижи-
ваності хворих з мезотеліомою черевної порожнини 
після використання інтраперитонеальної ХГТ [50, 
51]. Російські вчені застосовували інтраартеріаль-
ну регіональну та гіпертермічну інтраопераційну 
інтраперитонеальну ХГТ у циторедуктивній хірур-
гії злоякісних пухлин печінки. Лікування проведено 
72 хворим, терміни спостереженння становили від 
1 до 2,5 років, відзначали зменшення розмірів пух-
лини та відсутність нових метастатичних вузлів [52]. 
Про ефективність застосування інтраперитонеаль-
ної ХГТ для лікування хворих з канцероматозом че-
ревної порожнини при колоректальному раку пові-
домили S. Schneebaum та співавтори [53]. Відзначена 
значна відмінність у медіані тривалості життя хво-
рих при наявності або відсутності асциту — 7,6 та 
27,7 міс відповідно [54]. На підставі клінічних спос-
тережень доведено, що при канцероматозі черевної 
порожнини, при колоректальному раку комбінація 
перитонектомії з інтраперитонеальною ХГТ більш 
ефективна, ніж звичайна паліативна операція з на-
ступною системною ХТ [55]. Інтраперитонеальну 
ХГТ застосовують для лікування хворих з рецидив-
ним раком яєчника, резистентним до хіміопрепа-
ратів [56]. Даний спосіб лікування можна застосо-
вувати як 2-гу лінію терапії при III та IV стадії раку 
яєчника [57], що підвищує показники виживаності 
та якість життя хворих [58].

A.D. Stephens та співавтори [59] відзначили, що 
кількість резекцій, перитонектомій, аностомозів і 
особливо тривалість проведення циторедуктивної 
операції статистично достовірно підвищують рі-
вень розвитку ускладнень. Слід зазначити, що час-
тота неспроможності аностомозу була практично од-
наковою (6,5%) незалежно від часу його виконан-
ня (до або після перфузії) [60–62]. При проведенні 
перфузії із закритою черевною порожниною, внут-
рішньочеревний абсцес виникає частіше, ніж при 
перфузії з відкритою черевною порожниною. Це 
пов’язано з тим, що не весь розчин з черевної по-
рожнини можливо видалити. Також слід відзначи-
ти, що однією з причин розвитку кишкових нориць 
може бути довгий контакт стінки кишки й аностомо-
зу з протипухлинними препаратами в умовах підви-
щеної температури [63].

Вперше внутрішньоплевральну ХГТ для ліку-
вання хворих на злоякісну мезотеліому плеври та з 
метастатичними плевритами почали застосовува-
ти P.Y. Carry та співавтори [64]. Хіміогіпертермічну 
перфузію застосовували у пацієнтів з раком легені 
та плевральною дисемінацією, що підвищило медіа-
ну тривалості життя з 6 до 20 міс [65]. При вивчен-

ні фармакокінетики доксорубіцину та цисплатину 
при внутрішньоплевральній перфузії, результати до-
слідження концентрації препаратів у плазмі крові 
та перфузійному растворі шляхом флюоресцент-
ної мікроскопії показали, що вона становить 59,0 та 
99,0% відповідно [66]. Це дало змогу більш широко 
застосовувати перфузію хіміопрепаратів в умовах ло-
кальної ГТ при злоякісних плевритах. Застосування 
інтраопераційної впутрішньоплевральної перфузій-
ної ХГТ при мезотеліомі плеври, тимомі з плевраль-
ною диссеминацією, раку легені та інших злоякісних 
новоутворень плевральної порожнини після циторе-
дуктивних оперативних втручань значно покращи-
ло показники виживаності [67, 68]. O. Monneuse та 
співавтори [69]застосували інтраплевральну ХГТ у 
24 пацієнтів з мезотеліомою плеври, фібросаркомою 
та аденокарциномою. Загальна виживаність протя-
гом 1 та 5 років — 74,0 та 27,0% відповідно.

При циторедуктивному оперативному втручан-
ні з приводу мезотеліоми плеври з інтраоперацій-
ною внутрішньоплевральною ХГТ, медіана трива-
лості життя становила 11 міс, річна виживаність — 
42,0% [70]. Найвищу виживаність автори відзначили 
при лікуванні хворих на злоякісну тимому — 70,0% 
через 3 та 5 років; 3-річна виживаність у пацієн-
тів з метастатичними плевритами — 31,0% [71, 72]. 
В інших спостереженнях при поєднанні циторе-
дуктивного хірургічного втручання та інтраопера-
ційної внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ, 
при мезотеліомі плеври медіана тривалості життя 
становила 16,8 міс, 1-річна виживаність — 87,0%, 
4 хворих спостерігали протягом 29, 30, 31, 40 міс 
безрецидивного періоду. Температура перфузій-
ного розчину — 43 ◦С, тривалість перфузії – 1 год, 
не відмічали важких післяопераційних ускладнень. 
У всіх хворих після лікування виявлена відсутність 
ексудату у плевральній порожнині [73]. Наводяться 
спостереження застосування внутрішньоплевраль-
ної перфузійної ХГТ після відео-торакоскопічного 
хірургічного втручання при плевральній дисеміна-
ції злоякісної тимоми [74].

У відділі торакальної онкології Інституту он-
кології АМН України впроваджено застосування 
внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ для ліку-
ванні хворих на мезотеліому плеври та при метаста-
тичних ексудативних плевритах [75, 76]. У методиці, 
запропонованой нами, можливе проведення повтор-
них сеансів внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ, 
що до цього часу не застосовували. Для проведення 
процедури використовують: перистальтичний насос 
«АГУП-1м», термостат «ТПС» з електроконтактним 
термометром «ТПК-2П-83», два електронних тер-
мометри з виносним термодатчиком (ЕМ 899 фірми 
«Oregon Scientific», робочий діапазон температури від 
–50 до 70 °С), скляну спіральну трубку та одноразові 
системи для внутрішньовенних інфузій.

До верхнього дренажу з плевральної порожни-
ни підключають поліхлорвінілову трубку однора-
зової системи для внутрішньовенних інфузій з під-
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ключеним виносним термодатчиком електронного 
термометра та проводиться через перистальтичний 
насос до спіральної скляної трубки, що розміщена 
у водяній бані термостата. Відвідний кінець скля-
ної трубки за допомогою поліхлорвінілової трубки 
підключають до нижнього дренажу, до якого під-
ключений виносний термодатчик електронного 
термометра. На відключених плевральних дрена-
жах прокачується система для витіснення повітря 
та заповнюється фізіологічним розчином хлориду 
натрію. У плевральну порожнину вводять розчин 
цисплатину, дренажі підключають до системи та по-
чинається сеанс перфузії, що здійснюється у закри-
тому стерильному контурі. Контроль температури у 
водяній бані термостата підтримується автоматич-
но електроконтактним термометром та регулюєть-
ся за потребою. Контроль температури перфузійної 
рідини на вході та на виході здійснюється електрон-
ними датчиками та витримується у режимах 45 °С — 
на вході, 42 °С — на виході з плевральної порожни-
ни, тривалість процедури становить 1 год, швидкість 
перфузії — 200 мл на хв. Після закінчення сеансу 
перфузії у плевральну порожнину вводиться анти-
біотик і дренажі перекриваються. Зберігання ріди-
ни у плевральній порожнині об’ємом до 1500 мл за-
побігає її облітерації та забезпечує можливість про-
ведення наступних сеансів лікування. Повторний 
сеанс проводять через 2–3 доби.

При лікуванні хворих з метастатичними плев-
ритами у плевральну порожнину встановлю-
ють 2 дренажі — у 2 та 6 міжребер’ях, вводиться 
1000–1200 мл фізіологічного розчину хлориду на-
трію та проводиться сеанс внутрішньоплевральної 
хіміогіпертермічної перфузії. Внутрішньоплевраль-
но застосовуєть розчин цисплатину у дозі 50 мг на 
сеанс. Під час сеансу ХГТ також проводять внутріш-
ньовенне введення цитостатиків [75].

За розробленою методикою проведено лікуван-
ня 20 хворим з метастатичним ексудативним плев-
ритом. Лікування хворі переносили задовільно, 
важких ускладнень не відзначали. Після проведен-
ня курсу внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ 
відзначали стійку облітерацію плевральної порож-
нини, що дозволяло у подальшому проводити хво-
рим хіміопроменеву терапію залежно від нозології 
основного захворювання.

При мезотеліомі плеври використовують ме-
тодику як самостійно, так і у поєднанні з циторе-
дуктивним хірургічним втручанням, застосуван-
ня повторних сеансів внутрішньоплевральної пер-
фузійної ХГТ за описаною методикою. Самостійні 
курси внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ про-
водять при дифузних формах захворювання та при 
наявності ексудату у плевральній порожнині після 
встановлення двох дренажів у плевральну порожни-
ну. При дифузно-вузлових та вузлових формах зло-
якісної мезотеліоми проводять циторедуктивне опе-
ративне втручання з наступним проведенням повтор-

них курсів внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ 
у ранній післяопераційний період [76]. 

Внутрішньоплеврально застосовують 50 мг розчи-
ну цисплатину на сеанс, під час кожного сеансу пер-
фузії внутрішньовенно вводиться доксорубіцин у дозі 
60 мг/м2 або гемцитабін у дозі 1250 мг/м2. Проводить-
ся введення інтерферону альфа-2b у дозі 3 млн МО 
внутрішньоплеврально протягом 10 днів. Після закін-
чення лікування залишки рідини та дренажі з плев-
ральної порожнини видаляються [76–79].

За розробленою нами методикою проведено лі-
кування 27 хворим на злоякісну мезотеліому плев-
ри. У 17 хворих діагностована дифузна мезотеліома, 
у 1 — вузлова, у 9 — дифузно-вузлова форма захво-
рювання. Паліативне хірургічне видалення пухлини 
(циторедукція) з проведенням у ранній післяопера-
ційний період внутрішньоплевральної перфузійної 
ХГТ (2–3 сеанси) виконано 11 хворим. Самостійна 
внутрішньоплевральна перфузійна ХГТ (2–3 сеан-
си) проведена 16 пацієнтам. Відзначали задовіль-
ну переносимість лікування. У 3 хворих виникла 
зворотна лейкопенія, у 1 хворої — часткова емпіе-
ма плеври. 

Одна хвора перебуває під наглядом без ознак про-
гресування захворювання протягом 2,5 років після 
оперативного втручання (циторедукція) та проведен-
ня у ранній післяопераційний період курсу внутріш-
ньоплевральної перфузійної ХГТ. 3 хворих спостері-
гають протягом від 1 до 1,5 років без ознак прогресу-
вання захворювання після паліативного хірургічного 
видалення пухлинних вузлів (циторедукція) і курсу 
внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ. 3 хворих 
спостерігаються протягом від 9 до 12 міс без ознак 
прогресування після проведення самостійного кур-
су (2–3 сеанси) внутрішньоплевральної перфузійної 
ХГТ. Таким чином, використана нами модифікована 
методика внутрішньоплевральної перфузійної ХГТ 
для лікування хворих на злоякісну мезотеліому плев-
ри та метастатичний ексудативний плеврит є досить 
ефективною, відносно безпечною та потребує по-
дальшого розвитку та вдосконалення. 
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HYPERTHERMIA IN ONCOLOGY: 
ACHIEVEMENTS AND ORIGINAL METHODS
A.I. Shevchenko, V.L. Ganul, A.V. Ganul, D.S. Osins’ky

Summary. Hyperthermia (HT) is one of the most 
efficient modifiers of the antitumor therapy and it has 
increasingly been in the focus of oncologists’ attention. 
The paper summarizes information about totalbody and 
local HT applied in combination with chemotherapy, 
as well as data on indications and counterindications 
for HT and possible complications. New treatment 
technologies are analyzed which include combination 
of cytoreductive surgery and intracavitary perfusion of 
chemodrugs in local HT. These methods are applied 
in disseminated malignant processes in the abdominal 
and pleural cavities. The authors proposed an original 
method for intrapleural perfusion chemotherapy as 
a monotherapy or in combination with surgery. This 
method for the first time applied repeated sessions of 
intrapleural perfusion chemotherapy in malignant 
disseminated processes in the pleural cavity. 

Key Words: hyperthermia, chemotherapy, 
perfusion, cytoreduction, chemohyperthermia.
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