
 

ΕΑ12 

Θεραπεία του μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος μετά 
από αποτυχία της πρώτης γραμμής θεραπείας με αντι-vegf/vegfr:  
Στοιχεία από τον ελληνικό πληθυσμό. Μελέτη Overcome της 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μέχρι το 2015 οι θεραπευτικές επιλογές των ασθενών με  μεταστατικό νεφροκυτταρικό 
καρκίνωμα (mRCC) περιορίζονταν κυρίως στους αναστολείς του άξονα vegf/vegfr, sunitinib, 
pazopanib και bevacizumab. Μετά το 2015 έλαβαν έγκριση νεότεροι παράγοντες όπως everolimus, 
axitinib, cabozantinib και nivolumab, αλλάζοντας το τοπίο της θεραπείας του mRCC 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της έκβασης των Ελλήνων ασθενών που έλαβαν θεραπεία για υποτροπιάζοντα 
μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνο με τις νεότερες θεραπείες everolimus, axitinib, cabozantinib και 
nivolumab. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μη παρεμβατική μελέτη καταγραφής δεδομένων ασθενών με 
προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνο, οι οποίοι έλαβαν σε υποτροπιάζουσα νόσο  everolimus ή 
axitinib ή cabozantinib ή nivolumab. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη εντάχθηκαν 135 ασθενείς, που έλαβαν πρώτη γραμμή θεραπείας για 
mRCCαπό 09/05/2001 έως 01/07/2019. Το 60% αυτών έλαβαν μέχρι 3 γραμμές θεραπείας. Στις 
επόμενες γραμμές θεραπείας 54% έλαβαν nivolumab, 6,9% cabozantinib, 23.9% everolimus και 14.2% 
axitinib. Η διάμεση συνολική επιβίωση ανήλθε στα 3,1 χρόνια (95% CI: 2.7,4.2), ενώ η διετής και η 
τριετής επιβίωση ήταν 71.1% (95% CI: 62.5,78.1) και 53.6% (95% CI: 44.2,62) αντίστοιχα. Οι 
παράγοντες axitinib, cabozantinib και nivolumab συσχετίσθηκαν με σημαντική αύξηση της επιβίωσης, 
ενώ η διαδοχική χορήγησή τους στους ίδιους ασθενείς δεν σχετίσθηκε με αύξηση του οφέλους. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με την εισαγωγή νεότερων φαρμάκων βελτιώθηκε σημαντικά η πρόγνωση 
ασθενών με mRCC. Σε αυτό συντέλεσε τόσο η χορήγηση του Nivolumab, ανεξαρτήτως της γραμμής 
θεραπείας, όσο και οι καινούργιοι αναστολείς τυροσινικής κινάσης Cabozantinib, Axitinib. 

 

  


