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• Nowotwory nerki stanowią 3% wszystkich 
nowotworów u dorosłych 

• 90% nowotworów nerki stanowi rak 
nerkowokomórkowy (RCC) 

• Najczęściej występują między 50 a 70 rokiem życia. 

• Częściej u mężczyzn (1,5:1)



Epidemiologia nowotworów nerki w Polsce 

http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-nerki

http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-nerki


Typy raka nerkowokomórkowego: 

• rak jasnokomórkowy - najczęstsza postać (80-90%) 

• rak brodawkowaty (10-15%), 

• rak chromofobny (5%) 

• rak z kanalików zbiorczych (1-2%) 

• rak sarkomatoidalny (1%)



Przeżycia 5-letnie w zależności od stadium 
zaawansowania klinicznego AJCC TNM 

Stopień T N M Przeżycia 5-
letnie (%)

Stopień I T1 N0 M0 81

Stopień II T2 N0 M0 74

Stopień III T1, T2 
T3

N1 
każde N

M0 
M0

53

Stopień IV T4 
każde T

każde N 
każde N

M0 
M1

10



Leczenie operacyjne 

• w postaci ograniczonej do narządu - NSS, nefrektomia 
radykalna  

• w postaci uogólnionej: 
• przed leczeniem terapią celowaną (wymóg programów 

terapeutycznych NFZ: „uprzednie wykonanie 
nefrektomii radykalnej lub oszczędzającej”) 

• korzystny czynnik predykcyjny odpowiedzi na interferon 
(wydłuża OS) 

• operacyjne usunięcie zmian przerzutowych  

• wielkość do 30 mm, liczba zmian do 3-7 oraz późne 
ujawnienie się przerzutu poprawiają rokowanie                           

Karam JA: J Urol 2011; 185: 439



Leczenie operacyjne 

• u około 1/3 chorych w chwili rozpoznania choroba jest w 
stadium uogólnionym 

• u 40% chorych po częściowej lub całkowitej nefrektomii 
wykonanej w stadium miejscowo zaawansowanym w toku 
obserwacji wystąpi choroba przerzutowa 

• leczenie celowane: 

• bardzo rzadko daje całkowitą remisję choroby, 

• jest stosowane w chwili obecnej aż do czasu progresji 
choroby co nasila jego działania niepożądane



Leczenie operacyjne 

• usuwanie zmian przerzutowych jest wartościową metodą 
leczenia: 

• w przypadku choroby oligometastatycznej,  

• u chorych w dobrym stanie ogólnym,  

• przy długim okresie od nefrektomii do wystąpienia 
zmian przerzutowych 

• nefrektomia cytoredukcyjna  

• przed terapią celowaną aktualnie jest oceniana w 
badaniach prospektywnych 



Terapia systemowa - w stadium zaawansowanym 

• leki celowane: inhibitory kinazy tyrozynowej blokujące 
angiogenezę oraz inhibitory kinazy mTOR; 

• immunoterapia HD IL-2, INF-α; 

• szczepionki przeciwnowotworowe - tylko w badaniach 
klinicznych; 

• chemioterapia - jedynie u chorych z rakiem z kanalików 
zbiorczych lub przy różnicowaniu mięsakowym; 

• aktualnie brak dowodów na uzupełniające leczenie 
inhibitorami VEGF i mTOR.



Model prognostyczny MSKCC wg Motzera dla 
leczenia I linii  
  
KPS < 80% 
Czas od pierwotnego rozpoznania < 1 roku 

Niedokrwistość (Hgb poniżej GGN) 
Ca skorygowany > 10 mg/dl 

LDH > 1,5 x GGN 

0 czynników: rokowanie korzystne 

1-2 czynniki: rokowanie pośrednie  
3-5 czynników: rokowanie niekorzystne



Model prognostyczny Motzera  

Motzer RJ, et al. J Clin Oncol. 1999;17:2530-2540



Kategorie rokownicze wg MSKCC 

Kategoria 
rokownicza

Częstość 
występowania

mPFS 
(miesiące)

mOS 
(miesiące)

Korzystna 18% 8 30

Pośrednia 62% 5 14

Niekorzystna 20% 2,5 5



Model prognostyczny Henga dla terapii 
celowanej VEGF 

KPS > 80% 

Od rozpoznania do terapii > 1 roku 

Niedokrwistość (Hgb poniżej normy) 

Hiperkalcemia (Ca skorygowany >GGN) 

Neutrofile >GGN 

Płytki >GGN 

0 czynników: rokowanie korzystne 

1-2 czynniki: rokowanie pośrednie  

3-6 czynników: rokowanie niekorzystne 



Model prognostyczny Henga dla terapii celowanej 
VEGF - krzywe przeżycia całkowitego 

Daniel Y.C. Heng et al. JCO 2009;27:5794-5799



Model prognostyczny Henga dla terapii celowanej 
VEGF - przeżycia całkowite 

• oceniono 645 pacjentów 

• rokowanie korzystne (n=133) 

• OS 2-letnie - 75% 

• rokowanie pośrednie (n=301) 

• OS 2-letnie - 53% 

• mOS - 27 m-cy 

• rokowanie niekorzystne (n=152) 

• OS 2 letnie - 7% 

• mOS - 8,8 m-ca 

Daniel Y.C. Heng et al. JCO 2009;27:5794-5799



Leczenie systemowe - chemioterapia 

• w raku z kanalików zbiorczych  

• można stosować Cisplatynę z Gemcytabiną 

• tylko 1 badanie prospektywne II fazy - GETUG 
study; 23 chorych 

• 1 CR, 5 PR; ORR 26% 

• mPFS 7,1 m-ca 

• mOS 10,5 m-ca 

Oudard S et al. J Urol. 2007 May, 177 (5):1698-702



Leczenie systemowe - chemioterapia 

• w raku z różnicowaniem mięsakowatym 

• Doksorubicyna/Gemcytabina, MAID (mesna, 
adriamycyna, ifosfamid, dakarbazyna)- opisy 
przypadków 

• tylko 1 badanie II fazy; Doxorubicyna z Ifosfamidem; 
23 chorych 

• ORR - 0 

• mTTP 2,2 m-ca 

• mOS 3,9 m-ca 
Escudier B et al. J Urol. 2002 Sep;168(3):959-61



Leczenie systemowe - chemioterapia 

• aktualne zalecenia NCCN w RCC z dominującą 
komponentą mięsakową: 
• gemcitabina z doxorubicyną [kat. 2B],  gemcitabina z 

sunitynibem [kat. 2B] 

• aktualne zalecenia ESMO w histologii innej niż 
jasnokomórkowa: Temsirolimus, Sunitynib lub Sorafenib; 
[kat. IIIB]; bez wyodrębnienia grupy z przeważającą 
komponentą mięsakową



Leczenie systemowe - immunoterapia (ESMO) 

• stosowanie cytokin aktualnie nie jest zalecane jako 
postępowanie standardowe wg ESMO 

• wysokie dawki IL-2 [IIIC]; brak w katalogu chth w Polsce 

• jedynie grupa o rokowaniu korzystnym 

• zmiany przerzutowe tylko w płucach 

• po nefrektomii 

• IFN-alfa w monoterapii aktualnie nie jest 
rekomendowany przez ESMO; jest w katalogu chth w 
Polsce



Leczenie systemowe - immunoterapia 

IFN alfa vs Octan Medroksyprogesteronu 

• 335 chorych 

• OS 12 m-cy:  43% vs 31% 

•  mOS o 2,5 m-ca:  8,5m-ca vs 6 m-cy 

• wykonanie nefrektomii zmniejsza dodatkowo ryzyko 
zgonu o 31% 

MRC Collaborators, Lancet 1999 Jan 2;353(9146):14-7. 



Leczenie systemowe - terapia celowana 

• inhibitory receptorowych kinaz tyrozynowych: 

• sunitynib, sorafenib, pazopanib, aksytynib 

• inhibitory kinazy serynowo-treoninowej mTOR: 

• temsyrolimus, ewerolimus 

• przeciwciało monoklonalne anty-VEGF: 

• bewacyzumab



Angiogeneza w patofizjologii RCC 

• Mutacje genu von Hippel-Lindau (VHL): 

• w 70% przypadków raka jasnokomórkowego, 

• w niemal wszystkich  pozostałych typach RCC. 

• Istotną rolę w rozwoju RCC odgrywa hipoksja. 

• RCC jest nowotworem bardzo bogato unaczynionym.



Hipoksja Normoksja Uszkodzenie VHL

Transkrypcja genów 
indukowanych 

hipoksją

Transkrypcja genów 
indukowanych 

hipoksją

Rozkład 
HIF1alfa 

w proteosomach

Związek białka pVHL z efektami niedotlenienia



 stabilizacja 
śródbłonka

Autokrynna 
stymulacja wzrostuangiogenezaprzerzutowanie

Rozerwanie 
kompleksu 

VHL 

Kompleks wielobiałkowy

 
Bernards R. Nature 2003;425:247–8

CXCR4 = chemokine receptor 4 
HIF-α = hypoxia-inducible factor-alpha

VEGF  TGF-α PDGFCXCR4

HIF1-α, HIF2-α
akumulacja

HIF HIF HIF

Białko VHL 
Mutant  
α-domain

β-domain



Terapia celowana - 
mechanizmy działania 



Rejestracje leków ukierunkowanych 
molekularnie w mRCC 
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SORAFENIB - II linia leczenia; rokowanie korzystne 
i pośrednie 
• wskazania - CHPL: po niepowodzeniu terapii interferonem-

alfa albo interleukiną-2 lub przy przy dyskwalifikacji do 
leczenia cytokinami 

• UWAGA !!! kryterium kwalifikacji do PT NFZ: 
„udokumentowane niepowodzenie wcześniejszej 
immunoterapii lub udokumentowane przeciwskazania do 
dalszego stosowania interferonu” 

• dawkowanie: 800 mg/dobę (2 x po 2 tabl. po 200 mg)



SORAFENIB - skuteczność kliniczna 

• badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą - TARGET 

• sorafenib vs placebo 

• 903 chorych 

• znamienne wydłużenie PFS: 5,5 vs 2,8 m-ca 

• bez wpływu na OS 

• najczęstsze działania niepożądane: biegunka - 38%, 
wysypka - 28%, łysienie - 25%, zespół ręka-stopa - 19%, 
nadciśnienie tętnicze - 12% 

B.Escudier et al. JCO 2009 Jul 10;27(20):3312-8 



ZESPÓŁ RĘKA-STOPA



Sorafenib vs placebo: PFS - TARGET study

B.Escudier et al. JCO 2009 Jul 10;27(20)



SUNITYNIB - I linia leczenia, rokowanie 
korzystne i pośrednie 

• wskazania - CHPL: leczenie zaawansowanego raka nerki i (lub) 
raka nerki z przerzutami u dorosłych 

• PT NFZ:  

• „nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne 
uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu 
chirurgicznym)” 

• „udokumentowana obecność przerzutów narządowych” 

• dawkowanie: 50 mg/dobę przez 4 tyg. + 2 tyg. przerwy



SUNITYNIB - skuteczność kliniczna 

• badanie III fazy  

• sunitynib vs IFN alfa 

• 750 chorych 

• znamienne wydłużenie PFS: 11 vs 5 m-cy 

• wydłużenie OS - NSS : 26 vs 22 m-ce  

• najczęstsze działania niepożądane: przebarwienia na 
skórze, zespół ręka-stopa - 30%, krwawienia - 26%, 
niedoczynność tarczycy - 16%, zaburzenia hematologiczne, 
nadciśnienie tętnicze 



Motzer RJ et al. NEngl J Med 2007; 356:115-124

Sunitynib vs IFN: PFS



Sunitynib vs IFN: OS 

 Motzer RJ et al.  J Clin Oncol. 2009 Aug 1; 27(22): 3584–3590.



BEWACYZUMAB  plus IFN - I linia leczenia, 
rokowanie korzystne i pośrednie 

• wskazania - CHPL: leczenie pierwszego rzutu u dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem 
nerki. 

• brak PT NFZ   

• dawkowanie: 10 mg/kg mc. raz na 2 tygodnie we wlewie 
dożylnym z IFN alfa 9 mln. j.m. sc 3 x w tygodniu



BEWACYZUMAB  plus IFN - skuteczność kliniczna 

• badanie III fazy AVOREN 

• bewacyzumab+IFN vs IFN+placebo 

• 649 chorych 

• znamienne wydłużenie PFS: 10,2 vs 5,4 m-ca 

• bez wpływu na OS: 23,3 vs 21,3 m-ce 

• najczęstsze działania niepożądane:osłabienie, 
białkomocz, zaburzenia hematologiczne, nadciśnienie 

B.Escudier et al. JCO May 1, 2010 vol. 28 no. 13 2144-2150



Bevacizumab+IFN vs placebo+IFN: PFS -AVOREN study

Escudier B et al. Lancet 2007



Bevacizumab+IFN vs placebo+IFN: OS - AVOREN study

B.Escudier et al. JCO May 1, 2010 vol. 28 no. 13 2144-2150



BEWACYZUMAB  + IFN - skuteczność kliniczna 

• badanie III fazy CALGB 30206 

• bewacyzumab+IFN vs IFN  

• 732 chorych 

• znamienne wydłużenie PFS: 8,5 vs 5,2 m-ca 

• bez wpływu na OS: 18,3 vs 17,4 m-ca 

• najczęstsze działania niepożądane:osłabienie 
93%,białkomocz 71 %, anoreksja 71%, neutropenia 43%, 
anemia 16%, małopłytkowość 10%, nadciśnienie 28% 

Brian I. Rini et al. JCO 2010;28:2137-2143



BEWACYZUMAB+IFN vs IFN: PFS - CALGB 90206 

Brian I. Rini et al. JCO 2010;28:2137-2143

Kaplan-Meier (A) overall survival 
and (B) progression-free survival 
according to development of 
grade ≥ 2 hypertension on 
bevacizumab plus interferon alfa.



Overall survival (OS) according to treatment arm. 

Brian I. Rini et al. JCO 2010;28:2137-2143

BEWACYZUMAB+IFN vs IFN: OS - CALGB 90206 



TEMSYROLIMUS - I linia leczenia; rokowanie 
niekorzystne 

• wskazania - CHPL: leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z 
zaawansowanym rakiem nerki, jeśli występują co najmniej 
3 z 6 czynników ryzyka (KSP 60% lub 70%; Hgb<normy, 
LDH>1,5xGGN, Ca skoryg.>10 mg/dl, więcej niż jeden organ 
objęty zmianami przerzutowymi) 

• brak PT NFZ  

• dawkowanie: 25 mg w 30-60 min. wlewie raz na tydzień



TEMSYROLIMUS - skuteczność kliniczna 

• badanie III fazy  

• temsyrolimus vs temsyrolimus+IFN vs IFN  

• 626 chorych 

• wydłużenie PFS: 5,5 vs 4,7 vs 3,1 m-ca NSS 

• znamienne wydłużenie OS: 10,9 vs 8,4 m-ca vs 7,3 m-ca 

• najczęstsze działania niepożądane: anemia, pogorszenie 
czynności nerek, małopłytkowość, nudności, biegunka, 
kaszel u 26%; wysypka u 42%, hiperlipidemia 

G.Hudes et al. NEJM 2007; 356:2271-2281



Temsyrolimus z lub bez IFN- OS i PFS

G.Hudes et al. NEJM 2007; 356:2271-2281

Kaplan–Meier Estimates of 
Overall Survival (Panel A) 
and Progression-free 
Survival (Panel B).



EWEROLIMUS - II linia leczenia, rokowanie 
korzystne i pośrednie 

• wskazania - CHPL: leczenie pacjentów z zaawansowanym 
rakiem nerkowokomórkowym,u których postęp choroby 
nastąpił w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF  

• PT NFZ w Polsce: „udokumentowane niepowodzenie 
wcześniejszego leczenie TKI stosowanych jako leczenie 
jedyne lub po wcześniejszej immunoterapii” 

• dawkowanie: 10 mg 1 x dziennie doustnie



EWEROLIMUS - skuteczność kliniczna 

• badanie III fazy, RECORD-1 

• ewerolimus vs placebo 

• 410 chorych 

• znamienne wydłużenie PFS: 4,9 vs 1,9 m-ca 

• bez wpływu na OS: 14,8 vs 14,4 m-ca 

• najczęstsze działania niepożądane: anemia, infekcje, 
małopłytkowość, neutropenia, hiperglikemia, 
hipercholesterolemia, zapalenie płuc, biegunka, 
wysypka 

Motzer et al. Cancer  2010;116: 4256-65



Ewerolimus vs placebo: PFS - RECORD-1

Motzer et al. Lancet 2008; 372(9637):449-56



Ewerolimus vs placebo: OS - RECORD-1

Motzer et al. Lancet 2008; 372(9637):449-56



PAZOPANIB - I i II linia leczenia, rokowanie 
korzystne i pośrednie 

• wskazania - CHPL: leczenie pierwszego rzutu dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym 
oraz leczenie pacjentów, u których wcześniej stosowano 
cytokiny z powodu zaawansowanego raka 
nerkowokomórkowego 

• PT NFZ: „brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego 
raka nerki lub wcześniejsze zastosowanie cytokin” 

• dawkowanie: 800 mg 1 x dziennie doustnie



PAZOPANIB - skuteczność kliniczna w I i II linii; 
rokowanie korzystne i pośrednie 

• badanie III fazy 

• pazopanib vs placebo 

• 435 chorych uprzednio nieleczonych lub po terapii cytokinami 

• znamienne wydłużenie PFS:  

• w I linii leczenia: 11,1 vs 2,8 -m-ca 

• w II linii leczenia: 7,4 vs 4,2 m-ca 

• OS: brak danych 

• najczęstsze działania niepożądane: biegunka, uczucie 
zmęczenia, nadciśnienie, leukopenia, małopłytkowość, 
anemia,wzrost AST, ALT, bilirubiny, hiperglikemia 



PAZOPANIB vs placebo w I linii

C.Sternberg et al. Eur J Cancer 2013; 49



PAZOPANIB vs placebo w II linii

C.Sternberg et al. Eur J Cancer 2013; 49



AKSYTYNIB - II linia leczenia, rokowanie 
korzystne i pośrednie 

• wskazania - CHPL: wskazany w leczeniu dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym 
po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia sunitynibem lub 
cytokiną. 

• PT NFZ: „udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego 
leczenia z zastosowaniem TKI (sunitynib, pazopanib - w I 
linii leczenia) stosowanych jako leczenie poprzedzające lub 
po niepowodzeniu terapii cytokinami” 

• dawkowanie: 5 mg 2 x dziennie doustnie



AKSYTYNIB- skuteczność kliniczna w II linii; 
rokowanie korzystne i pośrednie 

• badanie III fazy - AXIS 

• pazopanib vs placebo 

• 723 chorych  

• znamienne wydłużenie PFS: 6,7 vs 4,7 m-ca 

• wydłużenie OS - NSS: 20,1 vs 19,2 m-ca 

• najczęstsze działania niepożądane: biegunka, 
nadciśnienie tętnicze, zmęczenie, nudności, 
zmniejszenie masy ciała, dysfonia, zespół ręka-stopa, 
krwotok, niedoczynność tarczycy, wymioty, białkomocz, 
kaszel i zaparcia

B.Escudier et al. Br J Cancer. 2014 Jun 10; 110(12): 2821–2828.



Aksytynib vs Sorafenib: PFS - AXIS study

B.Escudier et al. Br J Cancer. 2014 Jun 10; 110(12): 2821–2828.



Aksytynib vs Sorafenib: OS - AXIS study

B.Escudier et al. Br J Cancer. 2014 Jun 10; 110(12): 2821–2828.



Rekomendacje ESMO - mRCC typ jasnokomórkowy 
I linia leczenia

Grupa rokownicza Standard Opcjonalnie

Rokowanie dobre i 
pośrednie

Sunitynib [IA] HD IL-2 [IIIC]

Bevacizumab + IFN-alfa 
[IA]

Sorafenib [IIB]

Pazopanib [IA] Bevacizumab + LD IFN-
alfa [IIIA]

Rokowanie niekorzystne Temsirolimus [IIA] Sunitynib [IIB]

Sorafenib [IIIB]

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Rekomendacje ESMO - mRCC typ jasnokomórkowy 
II linia leczenia

Poprzednia terapia Standard Opcjonalnie

Po cytokinach Aksytynib [IA] Sunitynib [IIIA]

Sorafenib [IA]

Pazopanib [IIA]

Po TKI Aksytynib [IB] Sorafenib [IIA]

Ewerolimus [IIA]

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Rekomendacje ESMO - mRCC typ jasnokomórkowy 
III linia leczenia 

Poprzednia terapia Standard Opcjonalnie

Po 2 TKI Ewerolimus [IIA]

Po TKI i inhibitorach 
mTOR

Sorafenib [IB] Inny TKI [IVB] 
Reindukcja [IVB]

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Rekomendacje ESMO - mRCC histologia inna niż 
jasnokomórkowa 

• brak rekomendacji dla leczenia standardowego: 

• brak randomizowanych badań prospektywnych (tylko 
analizy w podgrupach; w większości badań tylko 
podtyp brodawkowaty i chromofobny) 

• opcjonalnie: 

• Temsyrolimus [IIIB] - preferowany w raku 
chromofobnym 

• Sunitynib [IIIB] - preferowany w raku 
brodawkowatym 

• Sorafenib [IIIB] -  preferowany w raku 
brodawkowatym 

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Możliwości leczenia w Polsce a rekomendacje ESMO 
- mRCC typ jasnokomórkowy I linia leczenia

Grupa rokownicza Standard Opcjonalnie

Rokowanie dobre i 
pośrednie

Sunitynib [IA] HD IL-2 [IIIC]

Bevacizumab + IFN-
alfa [IA]

Sorafenib [IIB]

Pazopanib [IA] Bevacizumab + LD 
IFN-alfa [IIIA]

Rokowanie 
niekorzystne

Temsirolimus [IIA] Sunitynib [IIB]

Sorafenib [IIIB]

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Możliwości leczenia w Polsce a rekomendacje ESMO 
- mRCC typ jasnokomórkowy II linia leczenia

Poprzednia terapia Standard Opcjonalnie

Po cytokinach Aksytynib [IA] Sunitynib [IIIA]

Sorafenib [IA]

Pazopanib [IIA]

Po TKI Aksytynib [IB] Sorafenib [IIA]

Ewerolimus [IIA]

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Możliwości leczenia w Polsce a rekomendacje ESMO 
- mRCC typ jasnokomórkowy III linia leczenia 

Poprzednia terapia Standard Opcjonalnie

Po 2 TKI Ewerolimus [IIA]

Po TKI i inhibitorach 
mTOR

Sorafenib [IB] Inny TKI [IVB] 
Reindukcja [IVB]

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Możliwości leczenia w Polsce a rekomendacje ESMO 
- mRCC histologia inna niż jasnokomórkowa 

• brak rekomendacji dla leczenia standardowego: 

• brak randomizowanych badań prospektywnych (tylko 
analizy w podgrupach; w większości badań tylko 
podtyp brodawkowaty i chromofobny) 

• opcjonalnie: 

• Temsyrolimus [IIIB] - preferowany w raku 
chromofobnym 

• Sunitynib [IIIB] - preferowany w raku 
brodawkowatym 

• Sorafenib [IIIB] -  preferowany w raku 
brodawkowatym 

Escudier et al. Ann Oncol 2014



Leczenie raka nerkowokomórkowego w Polsce - 
algorytm postępowania w oparciu o programy 
terapeutyczne NFZ 

• tylko w grupie chorych o korzystnym i pośrednim rokowaniu 
w skali MSKCC 

• histologicznie powyżej 60 % utkania raka 
jasnokomórkowego (dla Aksytynibu powyżej 50%) 

• konieczne wykonanie nefrektomii radykalnej lub 
oszczędzającej 



Algorytm leczenia mRCC w Polsce

Interferon alfa Sorafenib 
Pazopanib

Ewerolimus 
Aksytynib 

Sunitinib
Ewerolimus 
Aksytynib

Pazopanib Ewerolimus 
Aksytynib



PAZOPANIB vs SUNITYNIB - COMPARZ study 

• badanie III fazy  

• 1110 chorych (1:1) 

• pazopanib vs sunitynib w I linii leczenia 

• bez różnic w PFS: 10,5 vs 10,2 m-ca 

• bez różnic w OS 

• ORR wyższy w grupie chorych leczonych pazopanibem

Motzer et al. NEJM 2013, 2014



PAZOPANIB vs SUNITYNIB: PFS - COMPARZ study 

Motzer et al. NEJM 2013, 2014



Badanie Linia 
leczenia

Liczba 
chorych

Mediana PFS 
(miesiące)

Mediana OS 
(miesiące)

Sorafenib vs placebo 2 903 5,5 vs 2,8 17,8 vs 15,2

Sunitynib vs IFN 1 750 11,0 vs 5,0 24,6 vs 21,8

Bevacyzumab+IFN vs IFN 1 732 8,5 vs 5,2 18,3 vs 17,4
Bevacyzumab+IFN vs 
placebo+IFN

1 649 10,2 vs 5,4 23,3 vs 21,3

Temsirolimus vs 
Temsirolimus+IFN vs IFN

1 626 5,5 vs 4,7 vs 3,1 10,9 vs 8,4 vs 7,3

Ewerolimus vs placebo 2 + 410 4,9 vs 1,9 14,8 vs 14,4

Pazopanib vs placebo 1 233 11,1 vs 2,8 brak danych

Pazopanib vs placebo 2 202 7,4 vs 4,2 brak danych

Aksytynib vs Sorafenib 2 723 6,7 vs 4,7 20,1 vs 19,2
Onkologia Kliniczna 2015, tom II

Terapia celowana - badania III fazy w RCC 



PODSUMOWANIE 

• leczenie chirurgiczne - jedyna metoda leczenia 
radykalnego w RCC 

• chemioterapia - jedynie u chorych z rakiem z 
kanalików zbiorczych lub przy różnicowaniu 
mięsakowym 

• immunoterapia INF-α - nie jest aktualnie 
rekomendowana



PODSUMOWANIE 

• szczepionki przeciwnowotworowe - tylko w 
badaniach klinicznych  

• aktualnie brak dowodów na uzupełniające leczenie 
inhibitorami VEGF i mTOR 

• w zaawansowanym RCC - leki celowane: inhibitory 
kinazy tyrozynowej oraz inhibitory kinazy mTOR



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)


