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Forord

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å
komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling
av ulike typer kreft. Faggruppenes anbefalinger har til nå manglet offisiell status,
men har likevel dannet grunnstammen for tilbudet ved sykehusene. Som ledd i
Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å
videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale
handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de
regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre
relevante myndigheter. På denne måten vil de nye handlingsprogrammene fra
Helsedirektoratet representere en videreføring og en formalisering av faggruppenes
anbefalinger.
Som ledd i videreutviklingen er det også utarbeidet et forslag til organisering av
kontinuerlig oppdatering av handlingsprogrammene, herunder tidlig varsling av ny
teknologi og metoder. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra
til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele
landet.
Disse Nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av
nyrecellekreft er en del av Nasjonalt handlingsprogram for nyrecellekreft. Målgrupper
for retningslinjene er allmennleger og spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi,
dermatologi, radiologi, patologi og genetikk. De vil også være av interesse for
pasienter og pårørende.
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd,
basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk,
kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses
som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de
avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i
tjenesten.
Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør
langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte
nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig
forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de
nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og være forberedt på å
begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik
at de nasjonale retningslinjene kan følges.
Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av
nyrecellekreft er utarbeidet på følgende måte:
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Retningslinjene er skrevet av overlege PhD Christian Beisland ved kirurgisk









klinikk, Haukeland Universitetssykehus/Institutt for kirurgiske fag, Universitet i
Bergen.
Patologidelen er laget i samarbeid med seksjonsoverlege Leif Bostad, Avdeling
for patologi, Gades institutt, Haukeland Universitetssykehus.
Professor Olbjørn Klepp, Helse Sunnmøre/NTNU og overlege Daniel Heinrich,
Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus har særlig bidratt i utarbeidelsen
innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende sykdom.
Seksjonsleder Inger Norderhaug, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
har bistått i arbeidet.
Retningslinjene har vært til behandling i styringsgruppen i Norsk Urologisk
Cancer Gruppe (NUCG).
Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen har vært høringsinstans.
Retningslinjene har vært forelagt de regionale helseforetakene.
Retningslinjene har vært til uttalelse hos Den norske legeforening.

Innholdet i Nasjonale retningslinjer for nyrecellekreft vil vurderes årlig og om
nødvendig oppdateres. Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består
av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og
Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet takker dr. Beisland for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale
retningslinjene. Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for
spesialister som behandler pasienter med nyrecellekreft.
Det har over tid vært behov for revisjon av kapittel 8.2 om strålebehandling og
kapittel 8.3 om medikamentell behandling. Dette er nå på plass og er integrert i det
øvrige handlingsprogrammet. Også kapitelene om kirurgisk behandling er under
vurdering for endringer og endringer vil foreligge i løpet av høsten 2012.
Denne reviderte utgaven av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk behandling og oppfølging av nyrecellekreft er publisert 12. juni 2012.

Bjørn-Inge Larsen
Helsedirektør
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Sammendrag av retningslinjene

Retningslinjer
Forebygging
Det mest effektive preventive tiltak i forhold til utvikling av
nyrecellecarcinom (RCC) vil være å slutte med sigarettrøyking og
unngå overvekt.

Kunnskapsgrunnlagets
evidensnivå
B

Diagnostisering
For pasienter som har urologiske eller generelle symptomer som
B
hypertensjon, feber, vekttap, kachexi, anemi, endrede leverprøver,
hyperkalsemi, økt SR, nevromyopati, polycytemi bør muligheten
for at det kan foreligge RCC vurderes.
CT (eventuelt MR) anbefales som bildemodalitet for preoperativ
utredning av RCC. Hos pasienter med lav risiko for
lungemetastaser kan ordinært lungerøntgen være godt nok, men
CT Thorax gir mer sikker informasjon om lungemetastaser og
anbefales.
Hos pasienter med høy risiko for skjelettmetastaser
(skjelettsmerter/ forhøyet ALP) bør det utføres
tilleggsundersøkelser.
Stadieinndeling
Den nåværende versjonen av TNM-systemet (UICC-2002)
anbefales brukt siden det har betydning for prognose og valg av
behandling. Histologisk undergruppe og Fuhrman gradering bør
rutinemessig benyttes. Bruk av prognostiske nomogrammer
anbefales ikke på generelt grunnlag til bruk i vanlig klinisk praksis.
Genetiske undersøkelser
Ingen molekylære markører anbefales til bruk i vanlig klinisk
praksis.
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B

Kirurgisk radikalbehandling
Ved nyrecellekreft er kirurgi eneste kurative behandling. Radikal
nefrektomi er standardbehandlingen i stadium T1B-T3C. I stadium
T1A (≤ 4 cm) bçr nefronsparende kirurgi vurderes fçr det gjçres
radikal nefrektomi.
Utvidet lymfeknuteltoilette har ingen plass i standardbehandlingen,
men for utvalgte pasienter med lokalisert lymfeknutespredning i
retroperitoneum kan det bedre prognosen.

B

Bortsett fra ved en stor svulst i øvre nyrepol, er ikke fjerning av
samsidig binyre nødvendig hos flertallet av pasientene.

B

Ved kirurgi på svulster med tumortrombe i vena cava bør
behandlingen skje på avdelinger med tilstrekkelig ekspertise i
karkirurgi/leverkirurgi til å takle eventuelle komplikasjoner.

D

Embolisering kan være nyttig som et palliativt alternativ hos
pasienter som ikke er aktuelle for kirurgi, og ved massiv hematuri
eller lokale smerter.
Laparoskopisk radikal nefrektomi er en standardbehandling for
nyrecellekreft i stadium T1-2, under forutsetning av at man har
nødvendig kompetanse for inngrepet ved avdelingen.

C

B

Nefronsparende kirurgi er en etablert metode for behandling av
B
nyrecellekreft. Indikasjonene for modaliteten er imperative, relative
og elektive og gir sammenlignbare resultater med radikal
nefrektomi. En fri reseksjonsrand rundt svulsten er nødvendig for å
minimere riskoen for lokalt intrarenalt residiv.
Denne type inngrep bør utføres ved avdelinger som har tilgang på
frysesnittservice. Oppfølgningen av pasienter behandlet med
nefronsparende metode må legges opp med særlig tanke på
lokale residiver, spesielt er dette vesentlig ved reseksjon av større
svulster enn 4 cm.
Åpen nefronsparende kirurgi bør vurderes ved nyrecellecancer <
4cm. Laparoskopisk nefronsparende kirurgi er pr i dag ikke en
standardbehandling for nyrecellekreftsvulster.

B

Alternative svulstødeleggende metoder som kryoablasjon og
radiofrekvensablasjon ansees som eksperiementelle
Adjuvant terapi har ikke noen plass i standardbehandlingen.

A

Oppfølgning av radikalbehandlede pasienter:
Lite er avklart med hensyn til hvordan det ideelle
oppfølgingsprogram etter radikalbehandling bør legges opp. Høy
risiko pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av
lunger og abdomen, pasienter med lav risiko kan følges uten
rutinemessige CT undersøkelser. De bør kun brukes dersom det
foreligger symptomer. For intermediær risiko gruppen må
oppfølgning avgjøres avhengig av risiko for residiv

C
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Kirurgi ved primært metastaserende nyrekreft
Cytoreduktiv nefrektomi anbefales til pasienter med metastatisk
sykdom og god performance status dersom det kombineres med
interferon (INF-α).
Metastasefjerning har en plass i behandlingen av nyrecellekreft
fordi det bedrer den kliniske prognosen
Radioterapi ved metastatisk sykdom
Hos utvalgte pasienter med bløtdels, lymfeknute, hjerne og
skjellettmetastaser bør radioterapi overveies ettersom dette kan gi
god palliasjon av symptomer

A

C

B

Systemisk behandling ved metastatisk sykdom
Som førstelinjes behandling for pasienter med metastatisk eller
avansert nyrecancer med klarcellet histologi anbefales Sunitinib

A

Ved kontraindikasjoner for eller raskt innsettende intolerable
bivirkninger under Sunitinib behandling bør pasienten få tilbud om
Pazopanib

B

Forfatterne av dette handlingsprogrammet er overbevist at
sekvensiell behandling for adekvat utvalgte pasienter bidrar til
bedre resultater og forlenget overlevelse. For disse pasientene
anbefales derfor bruk av flere enn kun én behandlingslinje.
Everolimus har Level A evidens etter progress på VEGF målrettet
TKI
Alle pasienter med metastatisk eller avansert, ikke operabel
nyrekreft skal vurderes av et tverrfaglig team med både urolog og
onkolog som har erfaring i behandling av metastisk nyrekreft.
Etablering av tverrfaglige møter hvor urolog, onkolog, radiolog og
patolog samt ved behov andre spesialister, er involvert i vurdering
av pasientene anbefales.
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D

A

D

1

Innledning

Nyrecellekarsinomene utgjør ca 80-90 % av alle maligne nyresvulster, og ca 2 % av årlige
antall nye krefttilfeller i Norge (1). I Norge får ca. 500 personer i året diagnosen
nyrecellekarsinom. I 2003 døde 244 pasienter av nyrekreft, hvilket utgjør 2,3 % av alle
kreftdødsfall i Norge (2). Flere nyere studier tyder på at det er en reell økning i insidensen
av nyrecellekarsinom. Den årlige økningen i verden og Europa antas å ligge på ca. 2 %
(3), de eneste unntakene er Sverige og Danmark, hvor det har vært en nedgang i løpet av
de siste 20 årene (4). Økningen antas å være reell også når man korrigerer for økt bruk av
moderne billedundersøkelser.

Den økte bruken av moderne bildeundersøkelser har ført til at flere tilfeller av nyrekreft blir
oppdaget tilfeldig. Disse svulstene er oftest mindre, og mer lavgradige (5-8).
Insidensen av nyrecellekarsinom viser geografisk variasjon. De høyeste insidensratene er
påvist i Øst-Europa og Nord-Amerika (9). Det foreligger også studier som tyder på at rase
har betydning for forekomsten (10;11). De fleste pasienter som blir diagnostisert med
nyrecellekarsinom er mellom 60 og 80 år (1). Sykdommen er sjelden før 40-års alder, og
forholdet mellom menn og kvinner er ca 1,5 til 1.
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2

Forebygging

De aller fleste tilfeller av nyrecellekarsinom er sporadiske. Men en liten andel er forårsaket
av familiære genetiske forandringer. Den vanligste av disse er von Hippel Lindaus sykdom
som er autosomal dominant og forårsaker klarcellet nyrecellekarsinom. Dette er pasienter
som må ha livslang oppfølgning, idet de har stor sannsynlighet for å utvikle nye og
multiple nyrekreftsvulster (12). Det finnes også arvelige varianter av papillære
nyrecellekarsinomer (13) og kromofobe nyrecellekarsinomer (14).
Pasienter med langtkommen nyresykdom (End-Stage Renal Disease) har økt forekomst
av nyrecellekarsinom (RCC) i forhold til normalbefolkningen. Særlig gjelder dette i yngre
aldersgrupper (15;16).
De to best dokumenterte risikofaktorene for nyrecellekarsinomer er tobakk og overvekt.
For tobakk er økningen i relativ risiko moderat, men de fleste studier har påvist en dose
responseffekt (4;17-19).
Sammenhengen mellom overvekt og nyrecellekarsinom er vist i flere studier (4;20-22).
Sammenhengen er klarest for kvinner og hos de med alvorlig overvekt. Den fullstendige
årsaken er ikke klarlagt.
Blant andre mulige risikofaktorer som har blitt forsøkt koplet til utviklingen av
nyrecellekarsinom er næringsmidler, yrke, langvarig antihypertensiv medikasjon, alkohol,
stråling, analgetika og nyresten. Det er imidlertid ikke påvist noen sikker etiologisk
sammenheng mellom noen av disse faktorene og nyrecellekarsinom (4).
Konklusjon: Sigarettrøyking og overvekt er definitive risikofaktor for RCC (evidensnivå
B).
Anbefalinger: De mest effektive preventive tiltak i forhold til utvikling av RCC vil være å
anbefale å slutte med sigarettrøyking og at overvekt unngås.

10

3

Forløpstider

Forløpstid beskriver når de forskjellige elementer i et behandlingsforløp (vurdering,
utredning og behandling) senest bør starte etter at spesialisthelsetjenesten har
mottatt en henvisning.
Forløpstidene er normerende og førende for helseforetakenes organisering og
logistikk, og et budskap om hva pasienter med kreft generelt bør forvente av
tidsforløp for de ulike ledd i helsehjelpen. Forløpstidene er imidlertid ikke en ny
pasientrettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2
og forskrift om prioritering av helsetjenester.
Målsetningen med innføringen av forløpstidene er at 80 prosent av pasientene
kommer innenfor de foreslåtte forløpstidene.
Innen de fleste kreftformer vil det imidlertid variere hvor aggressiv kreften er og det
vil derfor alltid være variasjoner i hastegrad til behandling. Det er behandlende
lege/behandlingsteam som må vurdere hva som er medisinsk forsvarlig helsehjelp i
det enkelte tilfelle og om pasienten for eksempel trenger raskere behandling enn de
normerende forløpstidene.
Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som ikke kan utredes ferdig
innen normerende forløpstid for oppstart av første behandling. Dette gjelder spesielt
innen noen kreftformer for pasienter med uklare symptomer og uavklarte tilstander.
Årsaker til avvik fra de normerte forløpstidene bør dokumenters i pasientjournalen.
3.1

Vurdering av henvisning: 5 virkedager

Målsetningen er at henvisningen skal være vurdert av spesialist innen 5 virkedager
fra spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen.
3.2

Oppstart utredning: 10 virkedager

Målsetningen er at utredning i spesialisthelsetjenesten skal være påbegynt innen 10
virkedager fra mottatt henvisning.
3.3

Oppstart behandling: 20 virkedager

Målsetningen er at første behandling skal starte innen 20 virkedager fra mottatt
henvisning.
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4

Diagnostisering

4.1

Symptomer

I løpet av de siste 20 årene har presentasjonsformen for nyrecancer endret seg
betraktelig. Mens man tidligere refererte til den klassiske triaden ved nyrecancer
(flankesmerter, makroskopisk hematuri og en palpabel svulst), så er dette i dag en sjelden
kombinasjon. I løpet av de siste 10 årene har antallet tilfeldig oppdagede svulster gradvis
økt, og i enkelte studier er det angitt at de tilfeldig oppdagede svulstene nå utgjør over 60
% (5;23-25). Som gruppe har pasienter med tilfeldig oppdagede svulster bedre prognose
enn de pasienter som har svulster oppdaget på bakgrunn av symptomer (5-7;23).
Pasienter som har symptomatisk presentasjon av sykdommen, kan deles inn i de som har
såkalte urologiske symptomer (hematuri og flankesmerter) og de som har generelle
symptomer og paraneoplastiske syndromer (26). Hypertensjon, feber, vekttap, kachexi,
anemi, endrede leverprøver, hyperkalsemi, Økt SR, nevromyopati, polycytemi etc. er de
vanligste. Sistnevnte hovedgruppe har dårligere prognose enn den første (27). En liten
andel av pasientene debuterer med symptomer fra metastaser (for eksempel
skjellettsmerter).
4.2

Utredning

Pasienten bør gjennomgå en grundig anamnese og en generell klinisk undersøkelse.
Gjennom anamnesen bør man spesielt legge vekt på å få fram om pasienten har
symptomer på metastatisk sykdom, det være seg smerter i skjelett, eller generelle
allmennsymptomer (mulige paraneoplastiske symptomer). Slike opplysninger vil ofte
medføre en mer ekstensiv bildemessig utredning. Den kliniske undersøkelsen spiller en
begrenset rolle i selve diagnostiseringen, da svært mange av svulstene er så små at de
ikke vil kunne palperes. Dog vil den generelle undersøkelse kunne påvise eventuell annen
samtidig sykdom hos pasienten.
I forbindelse med anamnese og klinisk undersøkelse, bør man angi hvilken performancestatus (ECOG/ WHO/Karnofsky index) pasienten har (28), da dette har betydning for
prognosen. ASA – score bør vurderes hos alle pasienter da dette kan si noe om risiko og
økt behov for monitorering i forbindelse med behandlingen (29;30).
4.2.1

Laboratorieundersøkelser

Enkle blodprøver som senkning, CRP, serum-kalsium, hemoglobin og alkaliske fosfataser
har prognostisk verdi. De tre siste er imidlertid viktigst i forbindelse med metastatisk
sykdom (31-33).
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4.3

Bildediagnostikk

Computertomografi – CT
Ultralyd har sin hovedindikasjon i den primære utredningen av pasienten. En positiv
ultralydundersøkelse bør alltid suppleres med en CT-undersøkelse.
CT er det viktigste verktøy med hensyn både på diagnose og i preoperativ planlegging
hos nyrecancerpasienter. Standardprosedyre for CT-undersøkelse av nyresvulster er en
undersøkelse hvor man gjør CT-opptak i alle kontrastfaser (34). CT gir opplysninger om
forstørrede lymfeknuter, svulstenes størrelse og eventuelle innvekst eller metastaser i
nærliggende organer (f.eks binyrene og leveren) og gir informasjon om funksjonen til den
kontralaterale nyren (35). Moderne CT gir svært god informasjon vedrørende eventuelle
tumortromber i venesystemet, og det kan fremstilles arteriogrammer til nytte i den
preoperative planleggingen før nyrereseksjon (36;37).
CT av thorax er den mest nøyaktige undersøkelsen for påvisning av lungemetastaser (38
40). Som en minimumsutredning må ordinært lungerøngten utføres. MR er ikke
førstevalget i diagnostikken i nyrecellecancer. Undersøkelsesmetoden har mange av de
samme mulighetene som CT, og har sin hovedindikasjon der hvor det foreligger
kontrastallergi, nyresvikt, samt enkelte tilfeller av lokalavansert sykdom med eller uten
innvekst i vener (38).
På grunn av for lav sensitivitet benyttes ikke intravenøs urografi lenger for utredning av
mulig nyrecellekarsinom (41).
Intravenøs cavagrafi og selektiv renal angiografi er ikke rutineundersøkelser for
kartlegging av RCC. Sistnevnte kan benyttes for å gjennomføre embolisering i den hensikt
å redusere blødning og smerter fra en nyresvulst hos pasienter som ikke er tilgjengelig for
kirurgi (42).
De fleste metastaser til skjellett og hjerne vil gi symptomer, derfor bør skjellettscintigrafi og
CT-cerebri forbeholdes pasienter med symptomer/tegn på metastaser i disse
organsystemene (43-47). Skjelletscintegrafi er ingen optimal undersøkelse på
skjelletmetastaser fra RCC ettersom disse oftest er ostelytiske. Helkropps-MR kan derfor
være et alternativ ved mistanke om metastaser.
Finnålsbiopsi av tumor bidrar lite til diagnostikken og er ikke noen fullgod
rutineundersøkelse (48). Undersøkelsen bør forbeholdes utvalgte pasienter, særlig når
kirurgi ikke er mulig/ kontraindisert av ulike årsaker (for eksempel komorbiditet, inoperabel
tumor etc. Se for øvrig kap. 3.7) Dette utføres da for å få en sikker diagnose.
Konklusjon: Fortsatt diagnostiseres mange pasienter med RCC på bakgrunn av
symptomer og tegn. Hematuri, smerter, paraneoplastiske symtomer og symptomgivende
metastaser er de vanligste (evidensnivå B). Det er økende andel tilfeldig påviste svulster
(evidensnivå B).
Obligatorisk billedutredning bør innbefatte CT nyrer i alle kontrastfaser og CT thorax
(evidensnivå B). CT thorax er mer sensitiv i utredningen av lungemetastaser enn ordinært
lungerøntgen (evidensnivå B). Rutinebruk av nålebiopsi, skjellettscintegrafi og CT
cerebrum er ikke indisert (evidensnivå B).
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Anbefalinger:
I tilfeller med de overnevnte symptomer/ kliniske funn bør muligheten for at det kan
foreligge RCC vurderes.
CT (eventuelt MR) anbefales som billedmodalitet for preoperativ utredning av RCC.
Hos pasienter med lav risiko for lungemetastaser kan ordinært lungerøntgen være godt
nok, men CT Thorax gir mer sikker informasjon om lungemetastaser og anbefales.
Hos pasienter med høy risiko for skjellettmetastaser (skjellettsmerter/ forhøyet ALP) bør
det utføres tilleggsundersøkelser.
4.4

Stadieinndeling

For stadieinndeling av nyrecellekarsinom benyttes TNM- klassifikasjonen både i daglig
klinisk bruk og i forskningssammenheng (49). Stadium beskriver den atomiske utbredelse
av svulsten, og også det generelle utbredelsesnivå av sykdommen. TNM-systemet har
blitt revidert flere ganger og i dag bruker man 2002-revisjonen (se egen figur). Basert på
TNM-klassifikasjonen kan hver enkelt tumor bli plassert i et av de fire stadiene som angir
prognose (se egen tabell). Andre klassifikasjonssystemer som f.eks. Robsons
klassifikasjonssystem bør ikke lenger benyttes. Hvorvidt 2002 revisjonen av TNM
systemet er optimal, er ennå ikke klarlagt. Inndelingen av T1-stadiet i undergrupper er
validert i flere studier (50-52). Spesielt innen T3 stadiet ser det ut til å være behov for
kommende revisjoner. Både fordi det foreligger uklarheter med hensyn til om innvekst i
hilusfett og perirenalt fett har samme prognostiske betydning (53;54), og fordi flere studier
har pekt på at innvekst i samsidig binyre impliserer at pasienten tilhører en gruppe med
dårlig prognose (55-57). Noen studier har konkludert med at denne gruppen svulster bør
overføres til T4-stadiet. Det er videre ikke fullstendig klarlagt om T3b og T3c inndelingen
er korrekt med hensyn til prognostisk verdi. Inndelingen i N stadier er det også blitt reist
usikkerhet omkring (58).
For at pasienten skal få korrekt M-stadium, bør CT abdomen og CT thorax utføres
(38;39).
TNM

Undergruppe

T4

Tumor ≤ 7,0 cm innenfor nyrekapsel
Tumor ≤ 4,0 cm innenfor nyrekapsel
Tumor > 4,0 cm innenfor nyrekapsel
Tumor > 7,0 cm innenfor nyrekapsel
Vekst gjennom nyrekapsel eller makroskopisk innvekst i
store vener (venegrener med muskulatur)
Innvekst i perinefrisk fettvev (inkl. hilusfett) eller binyre
Innvekst i nyrevene eller vena cava nedenfor diafragma
Innvekst i vena cava over diafragma
Tumorvekst gjennom Gerotas fascie

N0
N1
N2

Ingen positiv lymfeknute
En positiv lymfeknute
Mer enn en positiv lymfeknute

M0
M1

Ingen fjernmetastaser
Fjernmetastaser

T1
A
B
T2
T3
A
B
C
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Beskrivelse

Stadium
Stadium I
Stadium II
Stadium III
Stadium IV

TNM-kategori
T1N0M0
T2N0M0
T1-2N1M0, T3A-CN0-1M0
T4N0-1M0, T1-4N2M0, T1-4N0-2M1
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4.5

Patologisk-Anatomisk diagnostikk

Den diagnostiske utredningen av nyrecellekarsinom er så å si alltid basert på kirurgisk
biopsi, dvs. resektat eller nefrektomi. Svulstene blir klassifisert etter retningslinjer fra
konsensusmøte i 1997 (Heidelberg klassifikasjonen) og WHO sine anbefalinger fra 2004
(59;60).
Svulstene viser helt eller delvis differensiering i retning nyretubuli. Cytogenetiske studier
har vist karakteristiske avvik i de fleste av subtypene og har vært med på å underbygge
WHO klassifikasjonen. Imidlertid er standard histologisk undersøkelse vanligvis
tilstrekkelig for diagnosen. Rutinemessig karyotyping eller molekylærgenetisk
undersøkelse er således unødvendig.

4.6

Innsending av kirurgisk preparat til histologisk diagnostikk

Remissen må være utfylt i samsvar med kravspesifikasjoner slik disse fremkommer på
remissen og i nasjonale retningslinjer (61).
4.7

Nålebiopsi

Nålebiopsi er lite benyttet ved utredning av nyresvulster. Metoden er særlig aktuell når en
ønsker å unngå kirurgisk inngrep, for eksempel ved mistanke om onkocytom og pasienten
kun har ett fungerende nyre.
4.8

Frysesnitt

Bør begrenses til kasus hvor resultatet er av stor betydning for behandlingen. Dette er
særlig aktuelt i forbindelse med muligheten for partiell nefrektomi, når det er avgjørende
om tumor er benign eller malign. Frysesnittbedømmelsen kan være problematisk. Det er
rapportert relativt høy forekomst av falske negative (20%)- og falske positive svar (34%)
(62).
4.9

Makroskopisk undersøkelse

Resektat:
Størrelse på preparatet i cm angis. Størrelse på tumor svarende til største diameter i cm
angis. Tumors avgrensning beskrives og nærmeste avstand til reseksjonsranden måles.
Relasjon tumor nyrekapsel/perirenalt fettvev/reseksjonsflate beskrives. Det må taes snitt
fra ulike områder i tumor særlig solide hvitlige partier. Antall snitt er avhengig av tumors
størrelse og makroskopisk utseende. Snitt fra reseksjonsflate og områder som belyser
tumors relasjon til kapsel og perirenalt vev må inkluderes.

Nefrektomi:
Preparatet beskrives. Tumors lokalisasjon og utbredelse spesifiseres. Grad av
cystedannelse nevnes. Alle forhold av betydning for TNM klassifikasjonen må
spesifiseres: Størrelse i cm, relasjon til kapsel, perirenalt fettvev, Gerotas fascie, binyre,
sinus fettvev, nyrevene, segmentale muskulære nyreveneforgreninger og eventuelle
regionale lymfeknuter. Innvekst i nyrebekkenet influerer ikke på stadiet, men anbefales
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rapportert da dette kan være en signifikant prognose markør (63).
Snitt til mikroskopisk undersøkelse taes fra ulike deler av tumor hvor særlig solide hvitlige
områder er av betydning. Snitt som belyser avgrensningen mot omgivende fettvev og
binyre, sinusfettvev, nyrebekken og nyrevene må inkluderes. Betydningen av sinus
fettvevsinfiltrasjon er omdiskutert, men i hvert fall én studie indikerer at infiltrasjon i
sinusfettet er assosiert med øket forekomst av metastaser (64).
Makroskopisk tumortrombe i randen av nyrevenen er ikke uten videre ensbetydende med
at reseksjonsranden ikke er fri. Nyrevenen kan ha trukket seg sammen etter reseksjonen
slik at kirurgisk fri rand ved makroskopisk undersøkelse likevel synes å omslutte
tumortromben.
Her kan kirurgens vurdering og det preoperative bildet være avgjørende. Ved
mikroskopisk undersøkelse er selvsagt trombens relasjon til veneveggen av betydning.
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4.10 Mikroskopisk undersøkelse

Svulstene inndeles i henhold til anbefalingene fra WHO. En har da følgende undergrupper
(de vanligste uthevet) med angitt hyppighet i ulike materialer (for de vanligste)
(51;55;65;66):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Klarcellet (konvensjonelt) nyrecellekarcinom:
59-83 %
Multilokulært cystisk nyrecellekarsinom
Sjeldent
Papillært nyrecellekarcinom:
10-27 %
Kromofobt nyrecellekarcinom:
4-11 %
Samlerørs nyrecellekarcinom:
<= 1 %
Medullært nyrecellekarcinom
Sjeldent
Mucinøst tubulært og spolcellet nyrecellekarcinom Sjeldent
Nyrecellekarcinom, ikke videre klassifiserbart:
Inntil 5%

Klarcellet nyrekarsinom utgjør 70 % av nyrecellekarsinomene. Her er det viktig å merke
seg at alle svulster i denne gruppen skal ansees som maligne uansett størrelse. WHO
anbefaler at Fuhrman kjernegradering (67) benyttes. Den høyeste graden som påvises
skal angis.
Når det gjelder papillære svulster, defineres svulster med største diameter større enn 0,5
cm som karsinomer. Et unntak er metanefrisk adenom som kan ha områder med papillært
vekstmønster. Svulster mindre enn 0,5 cm med lav kjernegrad blir vurdert som benigne,
de med høy kjernegrad klassifiseres som karsinomer.
Det blir anbefalt å subtype papillære nyrecellekarsinomer i type 1 og 2 (se over) basert på
celle- og kjernemorfologi. Den prognostiske betydningen med dårligere prognose for type
2 synes å være uavhengig av grad og stadium.(68;69). WHO anbefalingene angir at
papillære nyrecellekarsinomer kan graderes etter Fuhrman.
Den kromofobe varianten av nyrecellekarsinom synes å ha en bedre prognose enn både
klarcellet og papillær type (66;70). Det er usikkert om gradering etter Fuhrman innen disse
subgruppene er av betydning idet dette ennå ikke er fullgodt validert.
Det kan være vanskelig å skille mellom kromofobt karsinom og onkocytom. Her kan
cytogenetisk undersøkelse (FISH) være nyttig. Det forekommer enkelte vanskelig
klassifiserbare hybride svulster som synes å representere en blandingsform mellom disse
to svulsttypene.
Nyrecellekarsinomer av klassisk utførselsgang type har dårlig prognose (71;72) Fuhrman
gradering er ikke validert, men lavgradige varianter med bedre prognose er beskrevet
(73;74)
Den medullære typen av nyrecelle karsinom er av høy malignitetsgrad og gir svært dårlig
prognose (75).
I gruppen av nyrecellekarsinomer som ikke er nærmere klassifiserbare er prognosen
variabel avhengig av heterogeniteten i gruppen. Her inkluderes svulster av både lav og
høy malignitetsgrad. Enkelte representer lite differensierte karsinomer. Andre er
karsinomer som har morfologiske trekk som kan passe med flere av subgruppene og
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derfor vanskelig å subtype.
Sarkomatoid dedifferensiering kan forekomme i alle typene av nyrecellekarsinom og
indikerer dårlig prognose. Påvisning av dette vekstmønsteret må derfor taes med i
rapporten. Heterolog differensiering er uvanlig, men kan sees. Komponent av osteogent
sarkom gir svært dårlig prognose.
Eventuelle snitt fra lymfeknuter mikroskoperes og det angies i rapporten om det foreligger
metastatisk tumorvev eller ikke.
Ved påvist tumorvev i binyre må det forsøkes spesifisert om dette representerer direkte
innvekst eller metastase.
Særlig når det foreligger multifokalitet og/eller bilateralitet,er det viktig å overveie
muligheten for arvelige patogenetiske faktorer. Det histologiske bildet og klinisk forhold
som passer med et av flere mulige syndromer vil være av betydning for diagnosen.

Histologiske faktorer og prognose
Svulstens grad og utbredelse er viktigste prognostiske faktor og her benyttes TNM
systemet (se tidligere). Avhengig av preparatets beskaffenhet må derfor alle forhold av
betydning for TNM klassifikasjonen fremgå av den makro- og mikroskopiske
undersøkelsen.
Når det gjelder histologisk subtype og prognose har særlig den multicystiske varianten av
klarcellet karsinom god prognose. Det har sannsynlig også mucinøst tubulært og
spolcellet karsinom. Disse i motsetning til medullært og samlerørskarsinom som begge
har dårlig prognose.
Den vanligste metoden for å gradere klarcellete svulsters malignitetspotenisal er
Fuhrmans kjernegradering som går fra 1 til 4 (67). Systemet er en prognostisk faktor (76),
til tross for dårlig både intra- og interobserver korrelasjon (77;78). Bedre reproduserbarhet
kan oppnås ved å benytte to grader (høy og lav grad av kjerneatypi) (77;79).
Det er påvist trender i ulike studier som tyder på at prognosen ved kromofobe > papillære
> klarcellete (66;70). Dette er imidlertid usikkert fordi den prognostiske verdien av disse
gruppene tapes når materialene stratifiseres med hensyn til svulstenes stadium (70).
Videre foreligger det to undergrupper av de papillære nyrecellekarsinomene (69).
Inndelingen er verifisert på molekylært nivå (80-82). Type I er svulster med lavt
malignitetspotensial og en god prognose. Type II derimot har et betydelig
malignitetspotensiale, og ser i stor grad ut til å utvikle metastaser.
Kliniske faktorer
Denne gruppen inkluderer performance status (ECOG, WHO, Karnofsky Index),
symptomer, paraneoplastiske fenomener (26;83-87).
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Prognostiske nomogrammer
I løpet av de siste 5 årene er det presentert ulike nomogrammer for å bedre kunne angi
prognoser (88-91). Disse baserer seg stort sett på ulike kombinasjoner av TNM-systemet
og Fuhrman-klassifikasjonen. Studier tyder på at disse kombinasjonene er bedre enn
overnevnte systemer alene.
Konklusjon: Hos pasienter med nyrecellekarsinom, bør man angi TNM-stadium,
Fuhrman grad og histologisk undergruppe ettersom disse parametere inneholder
prognostisk informasjon (evidensnivå B). Det foreligger ingen molekylære markører eller
prognostiske nomogrammer anbefalt til bruk i vanlig klinisk praksis (se forøvrig kap. 6).
Sistnevnte kan imidlertid være nyttig for inklusjon av pasienter i kliniske studier.
Anbefalinger: Den nåværende versjonen av TNM-systemet (UICC-2002) anbefales brukt
siden det har betydning for prognose og valg av behandling. Histologisk undergruppe og
Fuhrman gradering bør rutinemessig benyttes. Ingen molekylære markører anbefales til
bruk i vanlig klinisk praksis. Bruk av prognostiske nomogrammer anbefales ikke på
generelt grunnlag til bruk i vanlig klinisk praksis, men vil være nyttige om kliniske studier
skal iverksettes.
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5

Genetikk

Cytogenetiske studier har vist karakteristiske avvik for de fleste av svulsttypene.
Rutinemessig cytogenetisk typing eller molekylærgenetisk undersøkelse er imidlertid
unødvendig. Tallrike ploiditetsstudier er utført, men resultatet vedrørende DNA ploidi og
prognose varierer. Svært få studier har entydig kunnet konkludere med at DNA ploidi er
en uavhengig prognostisk variabel. Rutinemessig flowcytometrisk undersøkelse kan
derfor ikke anbefales. Når det gjelder cellekinetiske forhold, er ikke verdien av
celleproliferasjonsindeks som uavhengig prognostisk variabel blitt fullgodt dokumentert.
Rutinebruk av cellekinetiske markører er således heller ikke indisert. Mange ulike
molekylære markører er i ferd med å bli eller har vært undersøkt med hensyn til
prognostisk verdi. Blant disse er carbon anhydrase IX (CaIX), vascular endothelial growth
factor (VEGF), hypoxia inducible factor (HIF), p53, PTEN (cellesyklus), E-cadherin, CD44
(celle adhesjon). Felles for alle er at den prognostiske betydningen ikke er fullgodt
validert, og ingen er tatt i bruk rutinemessig.
Nylig gjennomførte studier vedrørende genekspresjon kan tyde på at genetiske analyser
vil kunne styrke den prognostiske utredningen av nyrecellecarcinomer (92). Det er
sannsynlig at resultatet av fremtidige molekylærpatologiske studier vil kunne splitte opp
subtyper som i dag er basert på histologiske karakteristika, og vise at disse er forskjellig
med hensyn til behandlingsrespons og prognose.
Konklusjon: Det foreligger ingen molekylære markører anbefalt til bruk i vanlig klinisk
praksis.
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6 Behandling av lokalisert sykdom /Kurativ
behandling

6.1

Kirurgisk radikalbehandling

Radikal Nefrektomi
T1-T3a svulster
Radikal fjerning av den svulstaffiserte nyre er fortsatt gullstandarden i behandlingen av
nyrecellekarsinomer. Den tradisjonelle radikale nefrektomi, introdusert av Robson,
inkluderte både tidlig vaskulær kontroll og deretter fjerning av nyre med intakt Gerotas
fascie, med den samsidige binyre, og med en lymfeknutedisseksjon (93). I litteraturen
foreligger ikke evidens for at noen spesifikk kirurgisk tilgang er bedre enn andre. Åpen
transabdominal, åpen retroperitoneal og laparoskopiske teknikker ser ut til å ha de samme
resultatene i relasjon til overlevelse (26;94;95). Det finnes imidlertid få direkte
randomiserte større studier som har dokumentert eventuelle forskjeller i overlevelse over
lang tid (> 10 år).
Bortsett fra ved svulster i øvre pol, som er assosiert med direkte innvekst i binyre, og ved
store svulster, som har antatt overhyppighet av metastaser til binyre, foreligger det studier
som gir grunnlag for å hevde at rutinemessig adrenalektomi er unødvendig. Unntaket er
dersom preoperativ CT-undersøkelse og de intraoperative funnene er slik at man ikke kan
utelukke at binyrene er involvert i sykdommen (55;96-101).
Når det gjelder lymfeknuteeksisjon bør dette kun foretas på perihilært vev. Noe utvidet
lymfekjerteltoilette er ikke nødvendig dersom det ikke foreligger klinisk eller radiologisk
mistanke om lymfeknutemetastaser (102-106).
Komplikasjoner til kirurgi: De vanligste intraoperative komplikasjonene er miltskader og
blødning (107-111). Blødning forekommer oftest fra binyrevenen, patologiske kollateralkar
til svulst eller lumbalvener. Behovet for transfusjoner varierer i ulike materialer, og er
lavest ved små svulster (107;112-114).
Postoperative komplikasjoner forekommer i fra 15-30 % av radikale nefrektomier
(107;114), reoperasjoner forekommer i fra 0-3 % av operasjonene (107;114-116). De
vanligste ikke-kirurgiske postoperative komplikasjoner er tarmparalyse, sårinfeksjoner og
lungeinfeksjoner (107;116).
Den perioperative mortaliteten varierer betydelig mellom ulike materialer. I selekterte
publikasjoner fra enkeltinstitusjoner er den som oftest svært lav (107;114), mens den på
nasjonalt nivå ligger på 2-3 % 30-dagers mortalitet (117-119).
Overlevelse: Overlevelse ved stadium 1-tumores etter nefrektomi er 90-95 %, for stadium
2, 71-89 %, og for stadium 3, 37-67 % (26;50;120-125).
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T3b – c svulster (Innvekst i sentrale vener)
Svulster med tumortrombe: Tumortrombe foreligger i 4-10 % av tilfellene. 90 % av
pasientene med tumortrombe har det høyeste nivå på tromben under diafragma. Av de 10
% som går over diafragma, går ⅔ inn i det hçyere atriet. Av pasienter med påvist
tumortrombe har ca 50 % (25-63) enten lymfeknutemetastaser og/eller fjernmetastaser.
Av pasienter som verken har lymfeknutemetastaser eller fjernmetastaser, så har en
betydelig andel (22-60 %) tumorinvasjon i perinefrisk fett eller i nyrehilus (126-130). Den
fjerdedelen som verken har spredning av sykdommen lokalt eller generelt, har en god
prognose og kan bli behandlet med kurativ intensjon.
Kirurgien ved tumortromber er radikal nefrektomi, ofte i samarbeid med andre
spesialiteter.
Komplikasjoner til kirurgi: Komplikasjonsfrekvensen ved disse operasjonene er høyere
(20-30 %) og en 30-dagers mortalitetsrate på 2-8 % er rapportert (126;129;131;132).
Overlevelse: Ved T3b-cN0M0 ligger 5 års overlevelse etter operasjon på 39-68 % (126
130;133). Overlevelsesprosenten stiger dersom det ikke foreligger samtidig invasjon i
perinefrisk fett eller nyrehilus (130).
T4 svulster (Tumorinvekst i nabo-organer)
Det foreligger få og små serier med hensyn til dette (134-136). De aller fleste tilfeller har
pasienter med tumorinvekst og lymfeknute- eller fjernmetastaser. De vanligste involverte
organer er colon, milt og pancreas. Prognosen ansees som dårlig både med hensyn til
kort og langtids overlevelse (110). Operativ behandling av disse pasientene krever
individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Embolisering
Brukes mest i den hensikt å redusere blødning og smerter fra en nyresvulst hos pasienter
som ikke er tilgjengelig for kirurgi (42). Metoden bør også vurderes ved før kirurgi på store
paravertebrale metastaser. Det gir ingen gevinst å bruke metoden før rutinemessig radikal
nefrektomi.
Konklusjon: Ved små svulster er ikke radikal nefrektomi slik den er beskrevet av Robson
nødvendig (evidensnivå B). Fjerning av samsidig binyre er ikke nødvendig om binyren
fremtrer normal på preoperativ CT undersøkelse, og det ikke foreligger en stor svulst i
øvre pol av nyren (evidensnivå B). Fjerning av lymfeknuter ved nefrektomi bør kun gjøres
perihilært for stadieinndeling, ettersom utvidet lymfeknutefjerning ikke gir bedre
overlevelse (evidensnivå B). Svulster med tumortromber har vanligvis mer avansert
stadium og histologisk grad. Det er hyppigere at disse svulstene har disseminert sykdom
på diagnosetidspunktet (evidensnivå B). Disse faktorene er viktigere for prognosen enn
størrelsen/nivået på tumortromben (evidensnivå B). Ved lokal innvekst i naboorganer er
prognosen dårlig og behandlingen må individualiseres (evidensnivå C).
Anbefalinger: Ved nyrecellekreft er kirurgi eneste kurative behandling. Radikal
nefrektomi er standardbehandlingen i stadium T1B-T3C. I stadium T1A (≤ 4 cm) bçr
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nefronsparende kirurgi vurderes før det gjøres radikal nefrektomi. Utvidet
lymfeknutetoilette har ingen plass i standardbehandlingen, men for utvalgte pasienter med
lokalisert lymfeknutespredning i retroperitoneum kan det bedre prognosen. Bortsett fra
ved en stor svulst i øvre nyrepol, er ikke fjerning av samsidig binyre nødvendig hos
flertallet av pasientene. Ved kirurgi på svulster med tumortrombe i vena cava bør
behandlingen skje på avdelinger med tilstrekkelig ekspertise i karkirurgi/leverkirurgi til å
takle eventuelle komplikasjoner. Embolisering kan være nyttig som ett palliativt alternativ
hos pasienter som ikke er aktuelle for kirurgi, og med massiv hematuri eller lokale
smerter.
Nefronsparende kirurgi
Indikasjonen for nefronsparende kirurgi kan man dele inn i imperative, relative og elektive
indikasjoner (137). De imperative indikasjonene er svulst i solitær nyre, bilaterale svulster
og multifokale svulster i pasienter med arvelig nyrecellekreft. De relative indikasjonene er
kontralateral nyre med nedsatt funksjon, faktorer som kan lede til senere nyresvikt, f.eks.
diabetes mellitus, hypertensjon og nefrosklerose hos nyrepasienter. De elektive
indikasjonene er tilfeldig påviste svulster, og hvor det foreligger en normal kontralateral
nyre.
Overlevelsen etter nefronsparende kirurgi for svulster inntil 4 cm er i de fleste studier
sammenlignbar med overlevelsen etter radikal nefrektomi (138;139). Tilsvarende
resultater er det mulig å oppnå også for svulster i størrelsen 4-7 cm hos selekterte
pasienter (140;141).
Ulempen med nefronsparende kirurgi er at 3-7 % av pasientene får lokale residiv i den
opererte nyren (142), muligens som et uttrykk for multifokal tumorvekst og ikke
nødvendigvis som et uttrykk for ufrie reseksjonsrender (143). Dette er vanligst ved større
svulster (144;145). Så lenge det foreligger fri reseksjonsrand rundt svulsten, ser det ikke
ut til at tykkelsen på denne, er avgjørende for sannsynligheten for lokalt residiv (142).
Komplikasjonsfrekvensen etter nefronsparende kirurgi er rapportert å være noe høyere
enn radikal nefrektomi (142;146), spesielt der hvor det foreligger imperativ indikasjon
(144;145). Sannsynligvis er dette på grunn av større svulststørrelse.
Det foreligger studier som tyder på at pasienter behandlet med nefronsparende metode, i
mindre grad enn pasienter behandlet med nefrektomi, utvikler nedsatt nyrefunksjon
ledende til kronisk nyresvikt (147-149).
Konklusjon: Nefronsparende kirurgi er en etablert metode for behandling av
nyrecellekreft (evidensnivå B). Indikasjonene for modaliteten er imperative, relative og
elektive. Behandlingsresultatene ved modaliteten er sammenliknbare med resultatene
etter radikal nefrektomi (evidensnivå B). Det er rapportert økt forekomst av lokalt residiv i
nyren ved metoden, og en sikker fri reseksjonsrand er nødvendig for å minimere risikoen
for lokalt intrarenalt residiv.
Anbefalinger: Nefronsparende kirurgi er en etablert metode for behandling av
nyrecellekreft, og bør vurderes hos pasienter med svulster ≤ 4 cm. En fri reseksjonsrand
rundt svulsten er nødvendig for å minimere riskoen for lokalt intrarenalt residiv. Denne
type inngrep bør utføres ved avdelinger som har tilgang på frysesnittservice.
Oppfølgningen av pasienter behandlet med nefronsparende metode må legges opp med
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særlig tanke på lokale residiver, spesielt er dette vesentlig ved reseksjon av større
svulster enn 4 cm.

Laparoskopisk Nefrektomi
Laparoskopisk radikal nefrektomi er pr i dag en standardbehandling for
nyrecellekreftsvulster i stadium T1-2 (150). Uavhengig av tilgang, transperitonealt eller
retroperitonealt, må de samme onkologiske prinsipper som ved åpen kirurgi anvendes.
Spesielt må preparatet tas ikke skades ved disseksjon eller ekstraksjon.
Metoden ser ut til å gi samme kreftspesifikke overlevelsesdata som åpen kirurgi (151
153), men med lavere morbiditet (150;154;155).
Konklusjon: Nefrektomi utført laparoskopisk ser ut til å ha lavere perioperativ morbiditet
enn åpen kirurgi (evidensnivå B). Onkologiske resultater tilsvarende åpen kirurgi for T1-2
svulster kan oppnås (muligens også T3A svulster)( evidensnivå B).
Anbefalinger: Laparoskopisk radikal nefrektomi har samme indikasjon som åpen radikal
nefrektomi, og er en standardbehandling for nyrecellekreft i stadium T1-2, under
forutsetning av at man har nødvendig kompetanse for inngrepet ved avdelingen.

Laparoskopisk nefronsparende kirurgi
Laparoskopisk nefronsparende kirurgi er pr i dag ikke en standardbehandling for
nyrecellekreftsvulster. Metoden kan benyttes hos selekterte pasienter, og ved erfarne
operatører (156-158). Det foreligger ikke langtidsstudier som viser at metoden er like bra
som åpen kirurgi med hensyn til onkologiske resultater. Studier har vist at perioperative
komplikasjoner forekommer hyppigere enn ved åpen nefronsparende kirurgi (159).
Konklusjon: Laparoskopisk nefronsparende kirurgi er pr i dag et alternativ hos spesielt
utvalgte pasienter (evidensnivå B).
Anbefalinger: Åpen nefronsparende kirurgi er standardbehandlingen, men laparoskopisk
nefronsparende kirurgi kan benyttes hos utvalgte pasienter.

6.2

Andre alternative svulst-ødeleggende metoder

Det vanligste andre metodene i bruk i dag er kryoablasjon (160;161), radiofrekvens
ablasjon (161-165) og HIFU. Disse metodene har som mål å destruere tumor, men
samtidig bevare så mye renalt vev som mulig. Alle metodene er fortsatt å anse som
eksperimentelle, og de data som kommer ut av pågående studier må sammenlignes med
standardbehandlingen. Metodene kan imidlertid være en mulighet i selekterte
pasientgrupper som f.eks. eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon og høy
risiko for komplikasjoner ved kirurgi.
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Konklusjon: Disse metodene er å anse som eksperimentelle behandlingsformer ved
nyrecellekreft. Effekten av behandlingen må verifiseres i studier. Fordelen med metodene
er at de kan benyttes hos pasienter som ikke tåler standardbehandlingen, ulempen er at
det ikke foreligger gode metoder for å evaluere behandlingen (histologi) (evidensnivå B).
Anbefalinger: Metodene kan være et alternativ hos pasienter som ikke kan gjennomgå
standard kirurgisk behandling. Dette bør da være i regi av en klinisk studie.

6.3

Adjuvant terapi

Det foregår studier på adjuvant vaksinasjon med svulstceller (166-170). Tidlige rapporter
tyder på at tid til progresjon øker, men foreløpig foreligger det ikke resultater med hensyn
til overlevelse. Adjuvant behandling med cytokiner bedrer ikke overlevelse etter
nefrektomi. Det er i ferd med å settes i gang studier på bruk av angiogenesehemmere
som adjuvant behandling, men svar på disse vil først foreligge om 5-10 år.
Konklusjon: Adjuvant behandling med cytokiner bedrer ikke overlevelse etter nefrektomi
(evidensnivå A).
Anbefalinger: Utenfor kliniske studier har ikke adjuvant behandling til kirurgi noen plass i
standardbehandlingen.
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7

Oppfølgning av radikalbehandlede pasienter

Bakgrunnen for å skulle ha ett oppfølgingsregime for pasienter som radikalbehandles for
nyrekreft er flere. I den tidlige fasen vil det være viktig å ha fokus på de mulige kirurgiske
komplikasjoner som kan oppstå. Nyrefunksjonen må følges hos pasientene. Etter hvert
som nye behandlingsmetoder ved metataserende RCC blir tilgjenglig er det vesentlig å
oppdage lokale residiver og fjernmetastaser så tidlig som mulig. Man ønsker å kunne tilby
tilleggsbehandling der dette er mulig. Eksempler på tilleggsbehandling kan nevnes
reseksjoner av lungemetastaser eller lokale residiv, og en stor del av pasientene kan ved
residivet være kandidater for systemisk behandling. Historisk har fra 25-40 % av pasienter
behandlet radikalt for nyrecancer fått tilbakefall av sykdommen. 50 % av disse får det i
løpet av de første to årene, og fra 75-85 % innen de første 5 årene (122;171-173). Det er
imidlertid også en 10 % risiko for tilbakefall av sykdommen etter et sykdomsfritt intervall
på mer enn 10 år (173;174).
Lungene er det vanligste stedet for påvisning av fjernmetastaser, og i majoriteten av
tilfellene er spredningen multifokal. Den mediane overlevelsen er i de fleste rapporter
mindre enn et år. Imidlertid kan man hos pasienter med gode prognostiske faktorer
forvente en betydelig lenger overlevelse (173;175).
Mange artikler vedrørende oppfølgning etter radikal behandling er publisert
(122;171;172;176), men ingen konsensus foreligger. Den vanligste måten å dele opp et
oppfølgingsprogram i, er avhengig av primært tumorstadium. Andre viktige prognostiske
faktorer i denne sammenheng er histologiske faktorer, kliniske faktorer og molekylære
faktorer. For nærmere beskrivelse av disse se kapittel 4.
Det har blitt foreslått å bruke ulike nomogrammer for anslå prognosen (88-91;177), og på
den måten kunne tilpasse oppfølgningen til risiko for residiv. Som et eksempel på dette, er
her angitt Mayoklinikkens scoringssystem for å forutsi metastaser hos pasienter med
klarcellet RCC (91). 0-2 poeng betyr liten risiko (< 10 % ila 10 år), 3-5 poeng betyr
intermediær risiko (35 % ila 10 år) og > 6 poeng betyr høy risiko (75 % ila 10 år)

Faktor

Score

Primærtumors TNM-stadium
pT1a
pT1b
pT2
PT3-4

0
2
3
4

Primærtumors størrelse
< 10 cm
> 10 cm

0
1
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Regional lymfeknutestatus
pNx/pN0
pN1-2

0
2

Kjernegrad (Fuhrman)
Grad 1-2
Grad 3
Grad 4

0
1
3

Tumor nekrose
Ikke nekrose tilstede
Nekrose tilstede

0
1

Hvorvidt bruk av disse gir noen gevinst overlevelsesmessig eller på andre måter er ikke
avklart. Det er derfor ikke grunnlag for på generelt grunnlag å anbefale dem brukt i daglig
virksomhet, men de kan gi de ulike avdelinger hjelp i arbeidet med å legge opp et lokalt
tilpasset oppfølgningsprogram.
De fleste oppfølgingsprogram er mest intensive i de første årene etter
primærbehandlingen. Når et oppfølgningsprogram skal termineres er ikke klarlagt. Det har
vært vurdert at man kan slutte etter 5 år ut i fra kost-nytte analyser. Dog er det slik at de
sene residivene oftere er solitære og har bedre resultater ved behandling.
7.1

Undersøkelser

De vanligste undersøkelser utført er klinisk undersøkelse og blodprøver (kreatinin,
senkning, alkaliske fosfataser, S-Kalsium).
I tilfeller hvor det er liten risiko for å utvikle residiv kan man benytte rtg. thorax og ultralyd,
mens man hos pasienter med middels eller høy risiko bør bruke CT av lunger og
abdomen regelmessig.
Konklusjon: Lite er definitivt avklart med hensyn til hvordan det ideelle
oppfølgningsprogram etter radikalbehandling bør legges opp. Det finnes prognostiske
nomogrammer som kan hjelpe til med risikostratifisere RCC pasienter. Høy risiko
pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av lunger og abdomen,
pasienter med lav risiko kan følges uten rutinemessige CT undersøkelser. De bør kun
brukes dersom det foreligger symptomer. For intermediær risiko gruppen må oppfølgning
avgjøres avhengig av risiko for residiv (evidensnivå C).
Anbefalinger: Det vanskelig å gi klare anbefalinger, utover at utformingen av og innholdet
i et oppfølgningsprogram må være avhengig av kjent risiko for residiv av sykdommen.
Høy risiko pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av lunger og
abdomen, pasienter med lav risiko kan følges uten rutinemessige CT undersøkelser.
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8 Behandling av metastaserende sykdom /
Livsforlengende og palliativ behandling

Historisk har ca en tredjedel med nyrecellekreft ikke blitt diagnostisert før de har utviklet
metastaser (178). Man antar at denne andelen vil synke noe gjennom de nærmeste
årene. Dette er en gruppe pasienter med dårlige leveutsikter samlet sett (31). Den
mediane kreftspesifikke overlevelsen er 7 måneder, og 5 års overlevelsen er angitt å ligge
mellom 0 og 20 % (31;178;179). 80 % av nyrekreftmetastaser er multifokale, og 40-50 %
holder seg innen et organ (31). Lungene er vanligste spredningsorganet, og er sammen
med skjellettet den vanligste lokalisasjon av solitære metastaser. Noen effektiv
standardbehandling for denne gruppen pasienter finnes ikke (180). Det finnes flere måter
å angi prognoser for ulike pasientgrupper med RCC og metastaser. Mest brukt i studier
har vært MSKCC (Memorial-Sloane-Kettering Cancer Criterias)(Motzerkriteriene)
(33;181;182). Disse er tid fra initial diagnose til systemisk behandling for metastaser < 12
mndr, Karnofsky index < 80%, LD >1,5 x normalverdi, Hb < nedre normalgrense, Korrigert
S-Kalsium > 2,5 mmol/L. Ingen positive tyder på god prognose, 1-2 positive faktorer betyr
intermediær prognose, > 2 positive kriterier tyder på dårlig prognose.

8.1

Kirurgi ved primært metastaserende nyrecancer

Cytoreduktiv fjerning av primærsvulsten
Fjerning av primærsvulsten er bare kurativ om alt svulstvev kan fjernes. Ved
metastaserende sykdom, er cytoreduktiv nefrektomi kun palliativ. Ut fra studier de siste
årene har man vist at cytoreduktiv nefrektomi før immunterapi forlenger pasientens
overlevelse signifikant i forhold til bare å gi immunoterapi (183;184). Den totale
overlevelsesgevinsten var fra 3-10 mndr. Det bør benyttes svært strenge
seleksjonskriterier med hensyn til performance status når man skal velge ut pasientene til
dette kombinasjonsbehandlingsregimet (31;185). Hvordan introduksjonen av
angiogenesehemmere (Sorafenib, Sunitinib) vil påvirke indikasjonen for cytoreduktiv
nefrektomi er ikke avklart (se kap. 7.3). Imidlertid har de fleste pasienter som har vært
med i studier og brukt disse medikamentene vært nefrektomert før behandling (186).
Konklusjon: Cytoreduktiv nefrektomi i kombinasjon med interferon (INF-α) bedrer
overlevelsen hos pasienter med metastatisk sykdom og god performance status
(evidensnivå A).
Anbefalinger: Cytoreduktiv nefrektomi anbefales til pasienter med metastatisk sykdom og
god performance status dersom det kombineres med interferon (INF-α).
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Operativ fjerning av metastaser
Komplett fjerning av metastaser bidrar til å bedre den kliniske prognosen (187-191).
Dersom metastasene eller et lokalt residiv er fjernet totalt synes ikke tilleggsbehandling
med immunterapi å bedre prognosen ytterligere, men ingen større studier foreligger
omkring dette.
Konklusjon: Metastasefjerning har en plass i behandlingen av nyrecellekreft fordi det
bedrer den kliniske prognosen (evidensnivå C).
Anbefalinger: Ved synkrone resektable metastaser og hvor pasienten har god
performance status bør metasefjerning overveies grundig. Tilsvarende bør
metastasefjerning overveies ved solitære metakrone metastaser. Residualmetastaser
etter respons på immunterapi bør vurderes fjernet.

8.2

Strålebehandling ved metastatisk sykdom

Nyrecellekarsinomer og deres metastaser har tradisjonelt blitt ansett som stråleresistente,
men enkelte pasienter kan oppnå god palliativ effekt både vedrørende smerter og lokal
tumorvekst ved stråleterapi mot metastaser (192-196). Neoadjuvant og adjuvant
strålebehandling mot primærtumor / affiserte nyre / reseksjonsområde har blitt forlatt etter
negative studier (197;198).
Det er foreløpig usikkert om hypofraksjonert stråleterapi gir bedre lokal tumor-kontroll enn
konvensjonell fraksjonering, ved ellers sammenlignbare kummulative stråledoser (196),
men i en palliativ setting vil man vanligvis unngå langvarig stråleterapi uansett. Ved
moderne systemisk medikamentell behandling av metastatisk sykdom, vil trolig flere
pasienter bli kandidater for supplerende, palliativ stråleterapi.
Hypofraksjonert strålebehandling hvor man administrer høyere stråledoser daglig og gir
færre fraksjoner, bør vurderes hos egnede pasienter hvor maksimal lokal tumorkontroll
ansees viktig, eksempelvis hos pasienter med metastaser som truer sentrale luftveier eller
nevrologiske utfall. Doseplan, fraksjonsdose og – antall bør tilpasses pasientens kliniske
situasjon, etter vanlige stråleonkologiske prinsipper.
Stereotaktisk strålebehandling er maksimalversjonen av hypofraksjonert behandling. Her
gis det i en eller noen få strålefraksjoner relativt sett meget høye doser per fraksjon.
Det er publisert en rekke pasientserier i ulike situasjoner hvor stereotaktisk
strålebehandling har blitt brukt for behandling av nyrekreftpasienter. Behandling ble gitt
mot både primærtumores, lokalt tilbakefall (199-201) og metastaser (200;201). Store
variasjoner i de brukte fraksjoneringsregimene gjør en evaluering av et standardregime
vanskelig. Responsrater av minst 30 % med opptil 21 % komplett respons og > 90 % lokal
kontroll av de behandlede tumores må imidlertid anses som meget sterke data (200;201).
Stereotaktisk stråleterapi mot metastase eller ny primærtumor i (eneste) gjenværende
nyre etter tidligere nefrektomi kan være et alternativ til kirurgisk reseksjon (202).
Interessant også at tilbakegang av ikke bestrålte metastaser har blitt observert i noen
tilfeller (203).
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Stereotaktisk ekstrakraniell strålebehandling gis i Norge i Trondheim, Bergen og Oslo.
Erfaringen med behandling av nyresvulster eller deres metastaser er imidlertid begrenset.
Det nordiske senter med mest erfaring er Radiumhemmet ved Karolinska
Universitetssykehuset i Stockholm.
Anbefaling
Palliativ stråleterapi med tilpasset stråleteknikk og fraksjonering / dosering bør vurderes
som supplement til systemisk medikamentell behandling. (Level B)
Inoperable nyretumores samt slike med singel eller oligometastaser som ikke er egnet for
kirurgisk intervensjon bør også vurderes for stereotaktisk strålebehandling . (Level C)

8.3

Systemisk behandling ved metastatisk sykdom

Medikamentell behandling
Medikamentell behandling av metastatisk og avansert nyrecancer har de seneste årene
gjennomgått stor og positiv utvikling, med godkjenning av seks nye virkestoffer siden
2006. Ytterligere ett medikament har vist effektivitet i en godkjenningsstudie og mange
flere er i siste kliniske utprøvingsfase.
Bakgrunnen for godkjenning av hvert enkelt av disse medikamenter omtales kort
nedenfor. Det legges mest vekt på publiserte randomisert, prospektive fase III studier,
som finnes for samtlige medikamenter (evidensnivå A/ 1b). Det gjenstår en rekke åpne
problemstillinger, da det foreløpig ikke foreligger resultat av randomiserte, prospektive
studier som direkte sammenligner terapeutisk nytteverdi mellom de nye medikament
alternativer. Inntil vi har resultater fra gode fase III studier hvor de nye medisiner er
utprøvd mot hverandre under helt likeverdige forhold, blir tolkning av fase II studier og
retrospektive analyser skjønnsmessig veiledende for våre anbefalinger vedrørende
alternativer og prioritering mellom de enkelte medikamenter. Vi omtaler de enkelte
medikamenter nedenfor i den rekkefølge de historisk sett er blitt tatt i bruk ved avansert
nyrekreft.
Cytokiner
Før introduksjon av de nye, såkalt målrettede medikamentene, var Interferon- (INF-) å
anse som eneste aktuelle behandlingstilbud i Norge for egnede pasienter med metastatisk
nyrekreft, forutsatt god funksjonsklasse og god eller intermediær risikostratifisering etter
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) kriterier (204). Denne behandlingen
var assosiert med en progresjonsfri overlevelse (PFS) av rund 5 måneder og en
totaloverlevelse (OS) av vel 11 måneder (205).
INF- administreres som subcutan injeksjon tre ganger ukentlig. Bivirkningene varierer
mye fra pasient til pasient, og kan redusere den subjektive livskvaliteten betydelig hos
enkelte (206).
Interleukin 2 (IL-2) i høydose er det medikamentet som viste høyeste andel komplette og
partielle responsrater i tiden før målrettet behandling ble introdusert. Dette gikk imidlertid
på bekostning av betydelige bivirkninger og ikke sjeldent, behandlingsrelaterte dødsfall.
OS har vanligvis vært noe lengre enn med INF- men pasientene må antas å ha vært
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enda mer selekterte (205;207). Den mest aktuelle IL-2 høydose studien viser en
responsrate av 30 %, med 5 % komplette remisjoner. Disse remisjonene kom utelukkende
hos pasienter med klarcellet histologi (208).
IL-2 høydose gis intravenøst hver 8. time ofte dag 1-5 og 15-19 i en 12 ukers syklus.
Behandlingen krever hospitalisering med intensivberedskap.
I Danmark har man i mange år hatt en tradisjon for å kombinere INF- med lavdose
subkutan IL-2 som poliklinisk behandling. Resultatene fra en analyse av 120 konsekutive
pasienter viser en 5 års overlevelse av 16 % (209). Videre oppfølging av
pasientpopulasjonen i tillegg til samtlige pasienter som ble behandlet senere konkluderer
med en 10 års overlevelse på 10 %. Den mediane overlevelsen er imidlertid bare 15,1
måneder, noe lavere enn resultater rapportert med de nye medikamentene. En nylig
publisert MRC/ EORTC studie sammenlignet INF- med INF-, IL-2 og fluoruracil (5-FU).
Man finner her en høyere responsrate i kombinasjonsarmen (23 % vs 16 %), men ingen
forskjell i OS (18,6 vs 18,8 måneder) (210).
Sorafenib
Det første såkalte målrettede medikamentet som fikk godkjenning ved metastatisk
nyrecellekreft (mRCC) er Sorafenib, en såkalt multikinase inhibitor, med Vascular
Endothelial Growth Factor Receptor (VEGFR) 1,2 og 3 og Platelet Derived Growth Factor
Receptor (PDGFR) β som viktigste målmolekyler. Medikamentet ble initialt undersçkt i en
randomisert, placebokontrollert, dobbel blind fase III studie hos cytokin refraktære
pasienter eller slike som ikke hadde tolerert cytokin behandling. Sorafenib førte til en
signifikant forlenget PFS fra 2,8 måneder i placebo armen til 5,5 måneder (211).
Sorafenib ble på bakgrunn av denne studien godkjent for behandling av pasienter med
klarcellet mRCC, som andre linje behandling etter cytokiner. Pasienter i placebo armen
fikk senere muligheten til å krysse over til Sorafenib. OS forskjellen kan derfor være noe
utvisket, men viser likevel en forbedring fra 15,2 til 17,8 måneder (14,3 til 17,8 hvis man
sensorerer placebo pasientene på det tidspunktet de krysset over til aktiv behandling)
(212).
Sorafenib har også blitt undersøkt som første linjes behandling, men kunne her ikke
demonstrere en PFS gevinst over INF- (213). Årsakene er fortsatt noe uklar, siden flere
mindre studier og resultatene fra det såkalte ”Expanded Access Programm” tyder på
effekt av medikamentet også i første linje (PFS 36 uker) (214). Bivirkningsfrekvens var
lavere, og livskvalitet bedre for pasienter randomisert til Sorafenib-gruppen i forhold til
INF-alfa (213).
Sorafenib har i klinisk praksis og i tråd med den forrige versjonen av dette
handlingsprogrammet, blitt brukt som 2. linjes behandling etter svikt av Sunitinib i første
linje. Det mangler randomiserte data i denne settingen men både FDA og EMA har
akseptert Sorafenib som komparator i 2. linje for to godkjenningsstudier.
Sorafenib gis peroralt som tabletter og doseres kontinuerlig to ganger daglig. Standart
dosering er 400 mg x 2 daglig.

Sunitinib
Også Sunitinib er en multikinase inhibitor. Reseptorene denne virker mot er noe forskjellig
fra Sorafenib, men overlapper dog på de viktigste. Hovedmål er VEGFR 1,2 og 3 samt
PDGFR α og β. Også for Sunitinib finnes det positive data post cytokin terapi (215;216),
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men den viktigste studien sammenlignet Sunitinib med INF- som førstelinjes behandling.
I denne studien forbedret Sunitinib PFS betydelig, fra 5 måneder med INF- til 11
måneder (186). Også her er analysen av OS sannsynligvis påvirket av etterfølgende
behandling, antageligvis i begge studiearmer. Den endelige overlevelsesanalysen viser
imidlertid fortsatt en klinisk relevant forbedring, fra 21,8 til 26,4 måneder for de pasienter
som var randomisert til Sunitinib primært (217). Sunitinib har på bakgrunn av disse
resultatene avløst INF- som standart førstelinjes behandling ved mRCC over store deler
av verden.
Medikamentet administreres som en tablett daglig i fire uker etterfulgt av en to ukers
behandlingspause før oppstart av en ny runde. Alternative doseringsregimer har blitt
foreslått og studier som sammenligner kontinuerlig administrering av en lavere dose med
ovennevnte standartopplegg er fullført men resultater er ikke publisert enda.
Vanlig startdose Sunitinib er 50 mg x 1 daglig . National Institute of Clinical Excellence i
England (NICE) har godkjent Sunitinib på bakgrunn av en subgruppe analyse hvor man
bare så på pasientene som aldri fikk noe 2. linjes behandling etter studiemedikasjonen. I
denne gruppen var forskjellen i OS mye større (28,1 vs 14,1 måneder).

Pazopanib
En tredje tyrosinkinaseinhibitor som i likhet med de to ovennevnte hovedsakelig er
målrettet mot VEGF signalveien har (foreløpig bare betinget) blitt godkjent for bruk ved
metastatisk nyrecancer. Pazopanib har VEGFR 1,2 og 3, c-kit og PDGFR α og β som
hovedmål.
Effektivitet ble påvist i en placebokontrollert, randomisert prospektiv fase III studie, der
pasienter ble inkludert både som behandlingsnaive og etter forutgående progress på
cytokinbehandling.
Studien viste en signifikant forbedring av PFS fra 4,2 til 9,2 måneder, med ytterligere
fordel i subgruppen av pasienter som var behandlingsnaive ved inklusjon (2,8 vs 11,2
måneder) (218).
En effekt på OS kunne ikke påvises på grunn av tidlig og utstrakt cross-over av pasienter
som progredierte under placebo behandling til Pazopanib.
Det foregår nå en fase III studie hvor man randomiserer pasienter til enten Sunitinib eller
Pazopanib som førstelinjes behandling (COMPARZ studien). Inklusjon av pasienter er
avsluttet men resultater har ikke blitt rapportert enda (forventes høst 2012).
Pazopanib administreres per oralt, kontinuerlig en gang daglig. Vanlig startdose er 800
mg x 1 daglig.
Bevacizumab (pluss INF- )
Bevacizumab er et monoklonalt, murint, humanisert antistoff målrettet mot selve VEGF
(vascular endothelial growth factor), altså liganden til VEGF reseptoren. Etter initialt
positive resultater i tidlige fase studier med Bevacizumab monoterapi (219;220) valgte
man for fase III utprøvingen å kombinere stoffet med INF-. To prospektiv randomiserte
fase III studier har blitt gjennomført i første linje for pasienter med klarcellet mRCC.
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Pasientpopulasjonen og design av studiene var nokså like. Studiene omtales derfor her
felles. Begge studier viste en forlenget PFS i Bevacizumab pluss INF- armen
sammenlignet med INF- alene. De absolutte tallene var hhv 10,4 vs 5,5 og 8,5 vs 5,2
måneder (221;222).
Begge studiene har etter hvert også rapportert overlevelsesdata og i begge tilfeller er
forskjellen mellom de to gruppene ikke statistisk signifikant (hhv 23,3 vs 21,3 og 18,3 vs
17,4 måneder) (223;224).
En subgruppeanalyse av pasienter som etter studiemedikasjonen fikk behandling med
tyrosinkinaseinhibitorer viser en overlevelsesgevinst på 5 måneder (38,6 vs. 33,6). For en
helseøkonomisk analyse legger vi denne gruppen til grund siden vi også ved andre
medikamenter har sett etter subgrupper med spesielt god effekt.
Bevacizumab administreres intravenøst annenhver uke i doseringen 10 mg/kg kroppsvekt,
INF- som subkutan injeksjon tre ganger ukentlig.
Temsirolimus
Det første av per i dag to medikamenter fra virkestoffklassen mTOR inhibitorer som ble
godkjent for bruk ved metastatisk nyrecellecancer var Temsirolimus. Den hemmer en
intracellular Serin/Threonin kinase som kalles for mTOR(mamillian TargetOfRapamycin),
eller nærmere bestemt et kompleks som dette molekylet danner (mTORC1). Hemmingen
fører til lavere proliferasjonsrater og signalveiene nedstrøms for mTORC1 har også en link
til pro-angiogenetiske proteiner som dermed også hemmes.
Godkjenning er basert på en randomisert fase III studie som sammenlignet bruk av
Temsirolimus med INF- og kombinasjonen av de to, i en pasientpopulasjon med minst
tre av seks negativ prognostiske faktorer. Temsirolimus monoterapi førte til forlenget
overlevelse (10,9 vs 7,3 måneder) sammenlignet med INF-. Kombinasjonsarmen (TEMS
+ INF-) hadde ikke noe signifikant overlevelsesgevinst. I denne gruppen ble imidlertid
Temsirolimus gitt i redusert (60 %) dose sammenlignet med monoterapiarmen (225).
Dersom pasienten anbefales Temsirolimus administreres denne som ukentlig intravenøst
infusjon i en dose av 25 mg.
Everolimus
Dette stoffet har samme målmolekyl som Temsirolimus, men skilles fra sistnevnte ved å
bli administrert i tablettform. Kontinuerlig behandling med en tablett en gang daglig.
Everolimus er det første medikamentet med evidensnivå A (1b) etter progress på VEGF
målrettet behandling med minst en TKI. I godkjenningsstudien var pasientene
inkluderbare hvis de hadde progrediert etter bruk av enten Sunitinib eller Sorafenib eller
begge. Everolimus forlenget progresjonsfri overlevelse i denne settingen fra 1,9 til 4,0
måneder sammenlignet med placebo (226). Dataene har senere blitt oppdatert til 1,9 vs.
4,9 måneder (227). Det var ingen statistisk signifikant forskjell i total overlevelse mellom
everolimusgruppen og kontrollgruppen (227), men det er sannsynlig at resultatet er
påvirket av at pasientene hadde en høy overkryssing til behandlingsgruppen. En
utredningsgruppe for NICE har utarbeidet overlevelsestall justert for overkrysning som
tilsier en høyere overlevelse for everolimusgruppen (228). Men påpeker at resultatene er
svært usikre.
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Helserelatert livskvalitet var bedre i everolimusgruppen sammenlignet med
kontrollgruppen og bivirkninger var tolererbare (227).
De er viktig å få med seg at dette ikke var en ren andre linjes studie, - de fleste
pasientene hadde fått mer enn én tidligere behandlingslinje. Både INF-, IL-2,
kjemoterapi og Bevacizumab var representert i behandling gitt før everolimus, i tillegg til
de to ovennevnte tyrosinkinaseinhibitorene.
Standart dose er 10 mg x 1 daglig.
Kjemoterapi
Nyrecancer har generelt blitt ansett som resistent overfor cytostatika, og en rekke mer
eller mindre skuffende studier bekrefter det. Det finnes imidlertid to histologiske
subgrupper som i noen tilfeller responderer på cytostatikaterapi. Det dreier seg her om
sarkomatoid de-differenserte svulster med høy andel sarkomatoid vev (over 80 %). Denne
type svulster har en dårlig prognose (median OS 6 måneder), høy rate av
skjelettmetastaser og rask progresjon. To studier viser en viss effekt av kjemoterapi med
Doxorubicin (DOX) og Gemcitabin (GEM) i denne pasientgruppen (229;230). I den nyere
fase 2 studien ble DOX og GEM gitt intravenøst annenhver uke. Responsrate var 16 %,
ytterligere 28 % hadde stabil sykdom. Median OS 8,8 måneder (230).
Den andre typen er de meget sjeldne (under 1%) samlerørs-carcinomer (collecting duct
carcinoma, CDC), som biologisk sett ligner lavt differensiert urothelialt carcinom med stor
metastase-tendens. Det foreligger flere kasuistikker, og en fase II studie som antyder
mulighet for meningsfulle kliniske remisjoner med kombinasjon av cisplatin og gemcitabin
(231). Det er rapportert effekt også av sunitinib ved CDC (232).
Bivirkninger
Nye medikamenter medfører nye bivirkninger og disse er viktig ved valg av beste
behandling for den enkelte pasient. Man må også regne med at det vil påvises andre og
flere bivirkninger etterhvert som man får mer omfattende og langvarig erfaring med slike
medikamenter anvendt i vanlig klinisk rutine, hos pasienter med mer komorbiditet enn de
som ble selektert til fase III utprøving. En utfyllende beskrivelse av samtlige bivirkninger
observert i fase III studiene nevnt over, ville være for omfattende for et slikt
handlingsprogram. Vi forutsetter at alle som tar ansvar for behandling med slike
medikamenter setter seg nøye inn i aktuell faglitteratur. Det skal dog gjøres oppmerksom
på en del klassespesifikke bivirkninger som man må kjenne til når man har
oppfølgingsansvar for pasienter med metastaserende nyrekreft.
VEGF målrettet behandling både med TKI og monoklonale antistoff, fører til hypertensjon
og proteinuri. Interessant i denne sammenheng er at utvikling av hypertensjon under
behandling ser ut til å være en prediktiv markør for respons og bedre effekt av
behandlingen. Nylig presenterte data for Sunitinib behandling viste nokså stor forskjell i
effektivitet hos pasienter som utviklet hypertensjon under behandling sammenlignet med
dem som hadde normale blodtrykksverdier (PFS 12,5 vs 2,5 måneder, OS 30,5 vs 7,8
måneder) (233). Hypertensjon indusert av slike medikamenter skal behandles etter
vanlige prinsipper for hypertensjonsbehandling, noe som vanligvis gir bra effekt.
Tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) som er målrettet mot VEGF signalveien har i tillegg
stomatitt, hånd-fot syndrom, diaré og hypo- eller (mer sjeldent) hypertyreose som
klassespesifikke bivirkninger (234). Det er imidlertid viktig å merke seg at graden av disse
bivirkningene kan variere mye fra virkestoff til virkestoff og selvsagt også interindividuelt.
Det har vært rettet noe fokus på kardiotoksisitet av i hvert fall enkelte av disse
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medikamentene. Insidensen av symptomatisk hjertesvikt synes å ligge i størrelsesorden
av noen få prosent (215). Asymptomatiske forandringer i LVEF, EKG forandringer eller
stigninger i hjerteenzymene kan imidlertid forekomme i opp til > 40 % (235).
mTOR inhibitorer er assosiert med en del forandringer i metabolismen (hyperglykemi,
hyperkolesterolemi, hypofosfatemi), og har som en klassespesifikk bivirkning/
komplikasjon vist å forårsake ikke-infeksiøse pneumonitter. Disse har i enkelte tilfeller
vært fatale og respiratoriske symptomer hos pasienter under pågående mTOR inhibisjon
burde derfor alltid tas på alvor (225;226). Dessuten observerer man stomatitt som med
VEGF målrettet terapi. Medikamentene fra denne stoffklassen synes foreløpig generelt
noe bedre tolerert enn VEGF målrettet behandling.
Diskusjon
Ovennevnte studier med målrettede medikamenter har nesten utelukkende inkludert
pasienter med klarcellet histologi (med unntak av Temsirolimus studien hvor også andre
histologiske typer var tillatt). Den formelle godkjenningen gjelder allikevel ofte for
nyrecellekarsinomer generelt uten videre hensyn til histologi. Som behandlende lege må
man ha dette i mente når man informerer pasienter om forventet effekt og tar avgjørelser
angående behandling.
Det foreligger ingen prospektive randomiserte studier for andre histologiske subgrupper
enn klarcellede nyrecancere. Retrospektive data og slike fra såkalte ”Expanded Access
Programms” viser at også pasienter med papillær og kromofob histologi kan respondere
på tyrosinkinase eller mTOR inhibisjon. Responsratene synes imidlertid å være lavere enn
ved klarcellet histologi.
Flere studier som sammenligner to eller flere av de nye medikamentene er pågående,
men ingen av disse har rapportert resultater enda. Anbefalinger må derfor gis på
bakgrunn av indirekte sammenligning av de ulike stoffene. I denne sammenheng er det
interessant å bemerke at komparator (INF-) armen i begge Bevacizumab studier
(221;222) og i Sunitinib studien (186) samt i Sorafenib studien i første linje (213) har
nokså konsistente PFS verdier (rundt 5 måneder) og at disse er i samme størrelsesorden
som historiske kontroller. Dette kan tolkes slik at pasientpopulasjonene var noenlunde like
i de ulike studiene, noe som gjør en viss sammenligning mulig og relevant.
På samme måte som prospektive data mangler for direkte sammenligning mellom
medikamentvalg i første linje, foreligger heller ikke gode sammenlignende studier for
sekvensiell behandling. Det synes likevel hensiktsmessig å tilby flere medikamenter i
sekvens, ved progresjon eller uttalte bivirkninger på første linje medikamentvalg. Den
betydelige OS gevinst man observerte i samtlige studier med de nye medikamentene,
sammenlignet med historiske kontroller, kan ikke utelukkende forklares ut fra det
eksperimentelle medikamentet alene. Dette gjelder ikke minst for komparatorarmene. Her
ser man for eksempel i Sunitinib studien en OS av 21,8 måneder, sammenlignet med 11
måneder som vi ville forventet historisk. Denne gevinsten må etter alt å dømme
tilbakeføres på bruk av flere terapier i sekvens. Man kan da også se meningsfulle kliniske
remisjoner av andre, og eventuelt tredje linje medikamentvalg hos egnede og
behandlingsmotiverte pasienter.
Det foreligger ingen sikker evidens for stor grad av kryssresistens mellom de ulike
medikamenter, ikke engang dem i samme virkestoffklasse (236;237). Nylig fremlagte data
tyder til og med på en mulighet for en respons til re-behandling med et medikament som
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man tidligere har progrediert på (238). Sannsynligheten for dette syntes å være større når
tiden fra siste behandlingsdag til ny behandling med samme medikament var større enn
seks måneder. Antall eller type behandlinger som ble gitt i mellomtiden hadde ingen
innvirkning.
Forsøk på å kombinere to eller flere målrettede medikamenter har ofte resultert i betydelig
økning av toksisitet og man har ikke kunne opprettholde full dose av de ulike
medikamentene, noe som igjen kan føre til mindre effekt av enkelmedikamentene.
Utprøving av nye kombinasjoner pågår fortsatt intensiv, men ingen av disse kan per i dag
anses som klar for rutinebruk.
Adjuvant behandling er ikke etablert. Flere store studier pågår. Resultater forventes fra
2013. Det kan her nevnes at det finnes en positiv fase III studie med en autolog
tumorcelle vaksine (239). Behandlingen er imidlertid ikke kommersiell tilgjengelig og
resultatene fra studien i strid med to andre studier som undersøkte samme strategi uten
effekt.
Neoadjuvant behandling er ikke tilstrekkelig prospektiv undersøkt. Det finnes begrensede
sikkerhetsdata som tyder i retning av at kirurgi etter behandling med
tyrosinkinaseinhibitorer eller Bevacizumab ikke gir høy risiko for komplikasjoner hvis man
venter mellom to og fire uker fra siste medikamentgave til operasjon (240-242). Det bør
nok være lengre ventetid etter Bevacizumab behandling grunnet lang halveringstid av
dette medikamentet. Hos enkelte pasienter må man imidlertid forvente komplikasjoner
som blødning og sårtilhellingsforstyrrelser.
Systemisk behandling før cytoreduktiv kirurgi kan innebære muligheten for å utelukke
pasienter som progredierer på første linjes systemisk behandling eller fallerer i
allmenntilstand, fra kirurgi og dermed å spare dem for operasjonsrelatert mortalitet og
morbiditet (240). Valget mellom primær kirurgi eller primær medikamentell behandling
ved metastatisk nyrekreft må derfor skje i nært samarbeide mellom spesielt interesserte
og erfarne kirurger og onkologer. Inklusjon av slike pasienter i CARMENA studien bør
vurderes.

Anbefalinger
Alle pasienter med metastatisk eller avansert, ikke operabel nyrekreft skal vurderes av et
tverrfaglig team med både urolog og onkolog som har erfaring i behandling av metastisk
nyrekreft. Etablering av tverrfaglige møter hvor urolog, onkolog, radiolog og patolog samt
ved behov andre spesialister, er involvert i vurdering av pasientene anbefales
(evidensnivå D).
I Danmark har man god erfaring med å konsentrere behandling av metastatisk nyrekreft
på få sentra. Dette gir fordelen at fagmiljøene får erfaring med alle tilgjengelige
medikamenter og at man lærer seg å bruke disse på riktig måte. Dette er i praksis umulig
når man bare har få pasienter hvert år. Det bør derfor tilstrebes at sykehus/ avdelinger
som behandler pasienter med metastatisk nyrekreft ser et tilstrekkelig antall pasienter
hvert år for å sikre at alle disse pasientene får behandling på høyeste kompetansenivå.
Avdelinger da det behandles færre enn ti nye pasienter per år bør henvise pasienter til
større sentre for vurdering (evidensnivå D).
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Active surveillance av pasienter med lite metastatisk tumorvolum som allikevel ikke er
tilgjengelig for radikale behandlingsopsjoner (komplett metastasektomi, stereotaktisk
strålebehandling) synes forsvarlig og hensiktsmessig. Pasienten spares på denne fra
bivirkninger samtidig som prognosen antageligvis ikke blir dårligere hvis man starter opp
behandling når de første tegn på progresjon (enten klinisk eller radiologisk) oppstår
(evidensnivå D). En prospektiv, randomisert studie for å underbygge denne anbefalingen
ville vært ønskelig.
Bivirkninger under behandling med samtlige nye medikamenter bør registreres
systematisk og det anbefales bruk av Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) and Common Toxicity Criteria (CTC) version 4.0. (evidensnivå D)
Første linjes behandling
Som førstelinjes behandling for pasienter med metastatisk eller avansert nyrecancer med
klarcellet histologi anbefales Sunitinib (evidensnivå A).
Ved kontraindikasjoner for eller raskt innsettende intolerable bivirkninger under, Sunitinib
behandling bør pasienten få tilbud om Pazopanib (evidensnivå B).
Kombinasjonen INF- + Bevacizumab kunne være et alternativ som førstelinje hos
spesielt utvalgte pasienter. Denne strategien bør være forbeholdt pasienter som tidligere
ville vært gode kandidater for cytokin behandling. (ECOG performance status 0, god
prognose etter MSKCC kriterier, kun lungemetastaser). Denne behandlingen kan dog på
bakgrunn av for høye kostnader ikke anbefales gitt premissene i dette
handlingsprogrammet.
Anbefalingen bygger på at det foreligger evidensnivå A for både Sunitinib, Bevacizumab +
INF- og Pazopanib. Årsaken for å allikevel velge et av medikamentene som anbefales
på generelt grunnlag er at det foreligger mest erfaring med og de mest robuste data for
Sunitinib, spesielt i førstelinje setting (konf. for øvrig diskusjonsdelen). I tillegg kan og bør
praktiske og ressursmessige avveininger foretas (peroral medikasjon vs. i.v. infusjoner,
pris mm).
Temsirolimus ansees ikke som noe anbefalelsesverdig alternativ til ovennevnte
medikamenter i Norge (evidensnivå A). Begrunnelsen for dette er ikke manglende effekt
eller pris, men at dette handlingsprogrammet skal gjelde pasienter over hele landet.
Pasienter som er aktuell for Temsirolimus behandling har kort forventet levetid. Tilbud om
ukentlig intravenøs behandling til denne pasientgruppen må derfor veies mot den
merbelastning som flere timer lang reiseveg gir.
Andre linjes behandling
Forfatterne av dette handlingsprogrammet er overbevist at sekvensiell behandling for
adekvat utvalgte pasienter bidrar til bedre resultater og forlenget overlevelse. For disse
pasientene anbefales derfor bruk av flere enn kun én behandlingslinje (evidensnivå D).
Annen linjes behandling bør iverksettes ved sentere med stor erfaring i behandling av
metastasert nyrekreft og høyt behandlingsvolum. Pasientene skal henvises til disse
sentrene hvis førstelinjes behandling ble gitt ved mindre institusjoner (evidensnivå D).
Annen linjes behandling bør vurderes hos pasienter som progredierer på førstelinjes
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behandling eller som ikke tolererer det valgte behandlingsregime og som fortsatt er i god
allmenntilstand (ECOG 0-1) og er motivert for aktiv, tumorrettet palliasjon.
I utgangspunkt kan både Everolimus og Sorafenib være aktuelle behandlingsmuligheter.
Everolimus har Level A evidens etter progress på VEGF målrettet TKI. Everolimus er
vurdert av Rådgivende gruppe for vurdering av nye kreftlegemidler og ble av gruppen
anbefalt brukt i andrelinjebehandling av pasienter med avansert nyrecellekreft som
progredierer på behandling førstelinjes VEGF hemmer (Evidensnivå A). En slik vurdering
er vanskelig for Sorafenib siden det ikke finnes noen randomiserte studier av dette
legemiddelet i settingen etter progress på VEGF målrettet behandling.
Ved en samlet vurdering av tilstandens alvorlighet, behandlingseffekt, bivirkninger og
effekt i forhold til kostnader, vil Helsedirektoratet anbefale at Everolimus brukes i
andrelinjebehandling av pasienter med avansert nyrecellekreft som progredierer på
behandling førstelinjes VEGF hemmer.

Tredje og senere linjes behandling
Prinsippene for tredje og senere linjes behandling er de samme som for andre linjes
behandling. Det foreligger enda mindre prospektive data. Bruken av tredje eller senere
linjes behandling bør vurderes under de samme forutsetningene som andre linjes
behandling, men med ytterligere avveining vedrørende bivirkninger og livskvalitet for
pasienten.
Everolimus har Level A evidens etter progress på VEGF målrettet TKI og siden de fleste
pasienter i godkjenningsstudien fikk behandling i tredje eller senere linje bør Everolimus
kunne anbefales som første valg i tredje linje så fremt ikke brukt tidligere (evidensnivå A).
Kombinasjonsbehandling
Kombinasjonsbehandling av to eller flere medikamenter frarådes med unntak av den
etablerte kombinasjonen av Bevacizumab + INF-, eller som ledd i prospektive kliniske
studier (evidensnivå B).
Kjemoterapi
Pasienter med hovedsakelig eller utelukkende sarkomatoid histologi bør vurderes for
kjemoterapi med Doxorubicin og Gemcitabin (evidensnivå C).
Pasienter med samlerørs karsinom bør vurderes for kjemoterapi med Gemcitabin og
Cisplatin (evidensnivå C)
Adjuvant behandling
Adjuvant behandling anbefales ikke utenfor prospektive, randomiserte kliniske studier
(evidensnivå A).
Neoadjuvant behandling
Neoadjuvant behandling anbefales ikke på generelt grunnlag. I situasjoner da
lokalavanserte eller metastaserte nyrecancere vurderes som kirurgisk inoperable, bør
systemisk behandling igangsettes og revurdering av operabilitet foretas etter tre til seks
måneder (evidensnivå D).
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Ikke klarcellet histologi
Behandling av pasienter med ikke klarcellet histologi bør i verksettes ved sentre med stor
erfaring i behandling av metastasert nyrekreft og høyt behandlingsvolum.
Behandling av pasienter med andre histologiske subtyper enn klarcellede karsinomer kan
etter individuell vurdering tilbys med både VEGF(R) målrettede medikamenter og mTOR
inhibitorer. Pasientene burde informeres om mangel på prospektive studier (evidensnivå
C).
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9 Prosess og metode for utarbeiding av
retningslinjene

9.1

Hva er nasjonale retningslinjer?

Nasjonal helseplan (2007-2010)1 klargjør at Helsedirektoratet innenfor rettslige rammer,
har en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå.
Helsedirektoratet er derved eneste aktør som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer
for helsetjenesten. Nasjonal helseplan gir Helsedirektoratet en koordinerende rolle for å
utvikle overordnede referanserammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale
helseforetakene, kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester..
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd,
basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk,
kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som
god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger
tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.
Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som faglig
normerende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte
nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i
lovverket. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige
retningslinjer bør en dokumentere dette og være forberedt til å begrunne sitt valg.
9.2

Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter
en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon,
brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.
Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess,
metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre liknende
organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.
Helsedirektoratet ønsker i arbeidet med nasjonale retningslinjer for kreftbehandling å
bygge på det arbeid faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum i en årrekke har gjort med å
lage behandlingsveiledere/handlingsprogram.
Disse retningslinjene bygger på litteraturen innen emnet tilgjengelig i medisinske
tidsskrifter og databaser. Retningslinjene bygger også delvis på 2007-utgaven av –
Guidelines on Renal Cell Carcinoma utgitt av European Association of Urology.
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Kunnskapssenteret foretok i forbindelse med arbeidet søk etter internasjonale
retningslinjer og systematiske oversikter ved søk på følgende nettsteder:


Søk etter retningslinjer:
o Guidelines international network: http://www.g-i-n.net/
o NICE, UK: http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home
o SIGN, Scotland: http://www.sign.ac.uk/
o AHRQ, US: http://www.guideline.gov/
o Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/



Søk etter systematiske oversikter:
o CRD-databasene: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
o Cochrane Library:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html
o Clinical evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

Kunnskapssenteret identifiserte ingen relevante kunnskapsbaserte retningslinjer om
nyrecellekreft.
Følgende kunnskapsoppsummeringer ble identifisert:
Sunitinib til behandling af nyrecellekræft. Medisinsk teknologivurdering nr 4-december
2006. Sundhedsstyrelsen
(http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Laegemidler/Sunitinib_mtv.pdf)
Sorafenib (Nexavar) til behandling af nyrecellekræft Medisinsk teknologivurdering nr 3
september 2006. Sundhedsstyrelsen
(http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Laegemidler/Nexavar.pdf)
Coppin c, Porzholt F, Awa A, Kumpf J, Coldman A. Immunotherapy for advanced renal
cell cancer. The Cochrane database of systematic reviews 2004, issue 3 Art No
CD001425 pub.2 DOI
Laparoscopic partial nephrectomy. NICE Interventional procedures guidance 151 January
2006 (www.nice.org.uk/ip308overview)
Laparoscopic nephrectomy (including nephroureterectomy). NICE Interventional
procedures guidance 136 August 2005 (www.nice.org.uk/ip277overview)
Cryotherapy for renal cancer. NICE Interventional procedures
Anbefalingene i denne retningslinjen er i samsvar med disse dokumentene.

9.3

Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant kunnskap på
området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte.
I denne retningslinjen har man benyttet følgende graderingsmodell for å vise hvilket
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vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på.
Studietype
Kunnskap som bygger på systematiske
oversikter og meta-analyser av randomiserte
kontrollerte studier.
Kunnskap som bygger på minst én
randomisert kontrollert studie
Kunnskap som bygger på minst én godt
utformet kontrollert studie uten randomisering
Kunnskap som bygger på minst én annen godt
utformet kvasi-eksperimentell studie uten
randomisering
Kunnskap som bygger på godt utformede ikke
eksperimentelle beskrivende studier, som
sammenlignende studier, korrelasjonsstudier
og case studier
Kunnskap som bygger på rapporter eller
oppfatninger fra eksperter, komiteer og/eller
klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter

Nivå

Gradering av
evidensnivå
Nivå 1a
A

Nivå 1b
Nivå 2a

B

Nivå 2b

Nivå 3

C

Nivå 4

D

I disse retningslinjene er kun kunnskapsgrunnlaget og ikke anbefalingene gradert. Hvis
selve anbefalingene skal graderes må man, i tillegg til å ha vurdert kunnskapsgrunnlaget,
også legge inn en vurdering av både kost-nytte og andre forhold (klinisk erfaring, skjønn,
etikk, osv). Dette er ikke gjort eksplisitt i forbindelse med dette arbeidet, og anbefalingene
er derfor ikke gradert.
9.4

Bakgrunn og arbeidsprosess

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
er en del av et nasjonalt handlingsprogram for nyrecellekreft. Handlingsprogrammet vil
etter hvert suppleres med veiledere for allmennpraktikere, sykepleiere og andre
faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet for
kreftpasienter.
Utvikling av nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er et viktig tiltak under
Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009). Nasjonale handlingsprogrammer for
kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og
likeverdig over hele landet.
Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med- og
utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet
ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som ledd i Nasjonal strategi for
kreftområdet å ta utgangspunkt i- og bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet
derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk Urologisk Cancer Gruppegruppe
(NUCG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes
sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og
Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert
og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.
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En arbeidsgruppe ble nedsatt. Denne valgte å starte med prostatakreft, men kunne
orientere om at dr. Christian Beisland nettopp hadde disputert på temaet nyrecellekreft. Dr.
Christian Beisland ble av arbeidsgruppen og NUCG bedt om han kunne skrive et utkast til
nasjonale retningslinjer for nyrecellekreft. Patologidelen av retningslinjene er laget i
samarbeid med seksjonsoverlege Leif Bostad, Avdeling for patologi, Gades institutt,
Haukeland Universitetssykehus. Professor Olbjørn Klepp, Helse Sunnmøre/NTNU, har
bidratt i utarbeidelsen innenfor strålebehandling og systemisk behandling av
metastaserende sykdom. Seksjonsleder Inger Norderhaug, Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten har bistått Beisland i arbeidet, bl.a. med gradering av kunnskapsgrunnlaget
samt redigering og ferdigstillelse av retningslinjene.
RHFene har medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og
referansegruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes
sammensetning. RHFene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid
ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og kontroll av
nyrecellekreft ble utgitt første gang 20.12 2007.
Foreliggende reviderte utgave er utarbeidet av samme forfattere som ved første versjon,
men i tillegg har overlege Daniel Heinrich, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus
særlig bidratt innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende
sykdom.
9.4.1

Habilitet

Forfatterne av retningslinjen er i forbindelse med arbeidet bedt om å oppgi potensielle
interessekonflikter. Ingen interessekonflikter er oppgitt. Helsedirektoratet har vurdert
forfatterne som habile i forhold til utarbeiding av utkast til nasjonale retningslinjer for
diagnostikk, behandling, og oppfølging av nyrecellekreft.
9.4.2

Ressursmessige konsekvenser

De forslag som fremlegges ved disse retningslinjene vil ikke føre til økte kostnader for
spesialisthelsetjenesten.
9.4.3

Oppdatering av retningslinjene

Innholdet i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nyrecellekreft vil vurderes
årlig og om nødvendig oppdateres. Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som
består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og
Helsedirektoratet.
De oppdaterte retningslinjene vil foreligge på www.helsedirektoratet.no
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