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 Ο θαξθίλνο ηνπ λεθξνύ απνηειεί κηα πνιύ ηδηαίηεξε λνζνινγηθή νληόηεηα 

ζηελ θιηληθή Ογθνινγία. Τπνινγίδεηαη όηη αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 5% ησλ 

θαθνήζσλ λενπιαζηώλ ζηνπο άληξεο θαη 3% ζηηο γπλαίθεο, παξά ηε ζπαληόηεηά 

ηνπ όκσο, παξακέλεη ν έβδνκνο πην ζπρλόο θαξθίλνο ζηνπο άλδξεο θαη ν 

δέθαηνο πην ζπρλόο ζηηο γπλαίθεο. Σν “θιαζζηθό” λεθξνθπηηαξηθό ή 

δηαπγνθπηαξηθό θαξθίλσκα ( ή όγθνο ηνπ Gravitz όπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη) 

επζύλεηαη γηα ην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ λεθξνύ. Μεηά από δπν 

πεξίπνπ δεθαεηίεο θαηά ηηο νπνίεο ηα λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ λεθξνύ είραλ 

αλνδηθή πνξεία, θπξίσο ιόγσ ηεο δηάγλσζεο ηνπο ζε πξστκόηεξν ζηάδην κε ηηο 

ζύγρξνλεο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο (αμνληθέο θαη καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο, 

ππεξερνγξαθία θιπ), ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ 

αλά έηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδεη κηα ζηαζεξνπνίεζε.Πεξίπνπ 2-3% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ αζζελώλ είλαη πεξηζηαηηθά θιεξνλνκηθνύ θαξθίλνπ ζρεηηδόκελα κε 

κεηαιιάμεηο ζε θπξίαξρα απηνζσκηθά γνλίδηα, κε πην ζπρλό ην γνλίδην VHL πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην γελεηηθό ζύλδξνκν Von Hippel Lindau. 

ηα πξώτκα ζηάδηα ηνπ λεθξνθπηηαξηθνύ θαξθίλνπ, ζεξαπεία εθινγήο είλαη ε 

ξηδηθή λεθξεθηνκή. ηελ πξνρσξεκέλε (αλεγρείξεηε θαη κεηαζηαηηθή) λόζν, ην 

ζεξαπεπηηθό ηνπίν παξέκελε γηα δεθαεηίεο ζνιό, αθνύ ε θιαζζηθή 

ρεκεηνζεξαπεία δελ είλαη δξαζηηθή ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηώζεσλ θαη ε κόλε εγθεθξηκέλε ζεξαπεία ήηαλ νη πςειέο δόζεηο 



 

 

Ιληεξιεπθίλεο-2 (IL-2), κηα πξώηε ηζηνξηθά κνξθή αλνζνζεξαπείαο, πνπ 

εκθάληδε πνιύ ιίγεο αιιά εληππσζηαθέο ζε βάζνο θαη δηάξθεηα θιηληθέο 

αληαπνθξίζεηο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη εληππσζηαθέο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο 

κνξηαθήο βηνινγίαο ηνπ θαξθίλνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

αγγεηνγέλεζεο θαη άιισλ κνξηαθώλ κνλνπαηηώλ ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

λεθξνύ, κε απνηέιεζκα ηελ είζνδν ζηελ θιηληθή πξάμε κηαο ζεηξάο ζηνρεπηηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ αλαζηέιινπλ απηά ηα κνξηαθά κνλνπάηηα, όπσο νη αλαζηνιείο 

ηεο θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο ηνπ ππνδνρέα ηνπ ελδνζειηαθνύ αγγεηαθνύ 

απμεηηθνύ παξάγνληα (VEGFR-TKIs) sunitinib, pazopanib, axitinib θαη tivozanib, 

θαη νη αλαζηνιείο ηνπ κνλνπαηηνύ ηνπ mTOR everolimus θαη temsirolimus. 

Παξάιιεια, εμειίρζεθε ην πξνγλσζηηθό ζύζηεκα ηεο λόζνπ ζε πςεινύ, 

ελδηακέζνπ θαη ρακεινύ θηλδύλνπ, ιακβάλνληαο ππόςε παξακέηξνπο όπσο ηε 

γεληθή θαηάζηαζε ηθαλόηεηαο ηνπ αζζελή (Karnofsky Performance Status), ηα 

επίπεδα αηκνζθαηξίλεο, ην ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ πξώηε δηάγλσζε 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, θαζώο θαη ηα επίπεδα αζβεζηίνπ, αηκνπεηαιίσλ 

θαη νπδεηεξόθηισλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ. 

Αθόκε πην πξόζθαηα, ε επαλαζηαηηθή είζνδνο ηεο αλνζνζεξαπείαο ζε δηάθνξεο 

κνξθέο θαξθίλνπ, κε ηε κνξθή ησλ αλαζηνιέσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (Immune 

checkpoint Inhibitors), βξήθε ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνύ: 

Σν κνλνθισληθό αληίζσκα έλαληη ηνπππνδνρέα PD-1 (programmed death re-

ceptor 1) nivolumabέδεημε όηη ρνξεγνύκελν σο κνλνζεξαπεία ζηε δεύηεξε 

γξακκή παξαηείλεη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε ζπγθξηλόκελν κε ηνλ mTOR 

αλαζηνιέα everolimus, πνπ απνηέιεζε γηα πνιιά ρξόληα ηελ θαζηεξσκέλε 

ζεξαπεία δεύηεξεο γξακκήο. Η πξώηε απηή επηηπρία, νδήγεζε ζηελ κειέηε ελόο 

ζπλδπαζκνύ δύν immune checkpoint inhibitors, ηνπ nivolumabθαη ηνπ ipilimu-

mab, σο ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο ζηνλ πξνρσξεκέλν θαξθίλν λεθξνύ. ε κηα 

πνιύ ζεκαληηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε θάζεο ΙΙΙ πνπ δεκνζηεύηεθε πξόζθαηα, 

ν ζπλδπαζκόο nivolumab θαη ipilimumab απνδείρζεθε αλώηεξνο ηεο ζεξαπείαο 

κε sunitinib,ζε αζζελείο ελδηακέζνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ, ελώ ζε αζζελείο 

ρακεινύ θηλδύλνπ ην sunitinib είρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην ζπλδπαζκό 

ηεο αλνζνζεξαπείαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, ν ζπλδπαζκόο 



 

 

αλνζνζεξαπείαο απνηέιεζε έλα θαηλνύξγην standard of care, ζε επηιεγκέλνπο 

όκσο αζζελείο. 

Παξάιιεια κε ηελ αλνζνζεξαπεία, νη κνξηαθέο (ζηνρεύνπζεο) ζεξαπείεο 

εμειίρζεθαλ ζεκαληηθά: Νεόηεξνη κνξηαθνί αλαζηνιείο, πνπ ζηνρεύνπλ κηα 

ζεηξά από κνξηαθά κνλνπάηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λενπιαζκαηηθή εμαιιαγή 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ λεθξνύ, αλαπηύρζεθαλ θιηληθά, κε ζεκαληηθόηεξν 

εθπξόζσπν ην cabozantinib, έλαλ κηθξν κνξηαθό αλαζηνιέα πνιιαπιώλ 

ηπξνζηληθώλ θηλαζώλ, πνπ έρεη απνδεδεηγκέλε θιηληθή δξαζηηθόηεηα επίζεο ζην 

επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ζε θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδή. Σν 

cabozantinib, ζπγθξηλόκελν επίζεο κε ην sunitinib ζηελ ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 

θάζεο ΙΙ CABOSUN,έδεημε ζεκαληηθό όθεινο ζην δηάζηεκα κέρξη ηελ πξόνδν 

ηεο λόζνπ θαη κε βάζε ηε κειέηε απηή έιαβε έγθξηζε σο ζεξαπεία πξώηεο 

γξακκήο ζε αζζελείο ελδηακέζνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ. Έηζη, ην cabozantinib 

απνηειεί κηα πνιύ θαιή επηινγή σο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελε ζεξαπεία 

πξώηεο γξακκήο ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε λόζν.Παξάιιεια, ην Cabozanti-

nib έρεη ήδε ιάβεη έλδεημε σο ζεξαπεία δεύηεξεο γξακκήο ζε πξν 

ζεξαπεπκέλνπο αζζελείο αθνύ έρεη δείμεη όθεινο ζηε ζπλνιηθή επηβίσζε 

ζπγθξηλόκελν κε ηελ θιαζζηθή ζεξαπεία δεύηεξεο γξακκήο. 

Αλακθίβνια, ην κέιινλ ζηε ζεξαπεία ηνπ πξνρσξεκέλνπ θαξθίλνπ λεθξνύ 

βξίζθεηαη ζηνπο ζπλδπαζκνύο, θαη εηδηθόηεξα ζηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ 

κνξηαθώλ αλαζηνιέσλ κε ηελ αλνζνζεξαπεία. „Ήδε, δπν ηέηνηνη ζπλδπαζκνί, 

ηνπ αλνζνζεξαπεπηηθνύ παξάγνληα pembrolizumab κε ην axitinib θαη ηνπ ave-

lumab κε ην axitinib , έρνπλ δείμεη όθεινο ζηε ζπλνιηθή επηβίσζε θαη ζην 

δηάζηεκα κέρξη ηελ πξόνδν ηεο λόζνπ αληίζηνηρα, θαη αλακέλεηαη λα ιάβνπλ 

έγθξηζε πνιύ ζύληνκα. 

 


