05/11/2021

NIERTUMOREN
NIERCELCARCINOOM

Dr. I.W. Koeter
Uroloog
Rivas zorggroep,
beatrix ziekenhuis

Inleiding niertumoren

• Incidentie
• Soorten niertumoren
• Informatie over nieren
• Symptomen
• Risicofactoren
• Erfelijke aanleg
• Diagnose
• Behandeling gelokaliseerd niertumor
• Behandeling bij gemetastaseerde niertumor
• Overlevingscijfers
• Patienten organisatie

•gleo

1

05/11/2021

Incidentie niercelcarcinoom
• Wereldwijd en landelijk 2% van aantal

nieuwe

gevallen van kanker
• Leeftijd: ≥45 jaar. Piek tussen 60 en 75 jaar

Soorten niertumoren
• Niercelcarcinoom
•

(9 van de 10 niertumoren)

Uitgaand van de nierbuisjes

• Urotheelcelcarcinoom
•

Uitgaand van het urotheel

• Wilmstumor
•
•
•
•

Ieder jaar krijgen zo’n 20 tot 25 kinderen in Nederland een Wilms-tumor. Dit is een kwaadaardige tumor. Het gaat dus om kanker.
De meeste kinderen met een Wilms-tumor zijn nog heel jong: tussen de 1 en 5 jaar oud. Meestal is er maar 1 tumor, en is dus maar 1 nier aangedaan. Maar het
komt ook wel voor dat in beide nieren een tumor zit. Dat is zo bij 3 tot 5 op de 100 kinderen.
Een Wilms-tumor komt ook wel eens bij volwassenen voor, maar dat is heel zeldzaam.
Nefroblastoom ( gaat uit van onrijpe cellen )
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Risicofactoren

Erfelijke aanleg
Van alle mensen met niercelkanker heeft naar schatting 2-8% de ziekte gekregen door
erfelijke aanleg.
Er zijn een aantal syndromen die een erfelijke vorm van niercelkanker kunnen veroorzaken.
De belangrijkste zijn:
1. Ziekte van Von Hippel – Lindau ( VHL)
Mensen met dit syndroom hebben een grote kans op het krijgen van verschillende
goedaardige en kwaadaardige tumoren, onder andere in de nieren.
Ongeveer 20-40 op de 100 mensen met VHL krijgen heldercellig niercelkanker.
2. Bird-Hogg-Dube syndroom ( BHD)
Mensen met BHD hebben een verhoogde kans op goedaardige of kwaadaardige
tumoren in de nieren. Ongeveer 15-20 op de 100 mensen met BHD krijgen
niercelkanker.
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Diagnostiek niertumor
Anamnese

• Klachten en symptomen
• Hematurie
• Pijn in de flank
• Palpabele massa
• Paraneoplastische verschijnselen (cachexie, hypo-albuminemie, gewichtsverlies, verlies

van eetlust, malaise, nachtelijk zweten, koorts…)

Diagnostiek niercelcarcinoom

Lichamelijk onderzoek:
• Meestal niets afwijkends
• Palpabele massa in de flank
• Palpabele lymfeklieren
• Palpabele tumor in de buik t.g.v. lymfeklier- of levermetastasen
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•

Diagnostiek niercelcarcinoom
Aanvullend onderzoek

Diagnostiek niercelcarcinoom
Beeldvormende diagnostiek
• Laboratorium : BSE
• xthorax
• CT-scan thorax en abdomen
• PET CT op indicatie
• Botscan bij verdenking op skeletmetastasen

(zeldzaam)
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Stadiering
niercelcarcinoom

TNM 7 classificatie 2010 van niercel carcinoom
T- Primary Tumour
TX
TO
T1
T1a
T1b
T2
T2a
T2b
T3
T3a
T3b
T3c
T4

Primary tumour cannot be assessed
No evidence of primary tumour
Tumour 7 cm or less in greatest dimension, limited to the kidney
Tumour 4 cm or less
Tumour more than 4 cm but not more than 7 cm
Tumour more than 7 cm in greatest dimension, limited to the kidney
Tumour more than 7 cm but not more than 10 cm
Tumour more than 10 cm, limited to the kidney
Tumour extends into major veins or perinephric tissues but not into
the ipsilateral adrenal gland and not beyond Gerota Fascia
Tumour grossly extends into the renal vein or its segmental (muscle
containing) branches, or tumour invades perirenal and/or renal sinus
fat (periperlvic) fat but not beyond Gerota Fascia
Tumour grossly extends into vena cava below diaphragm
Tumour grossly extends into vena cava above the diaphragm or
invades the wall of the vena cava
Tumour invades beyond Gerota fascia (including contiguous
extension into the ipsilateral adrenal gland)
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TNM 7 classificatie 2010 van niercel carcinoom

N- Regional Lymph Nodes
NX
N0
N1
N2

Regional lymph nodes cannot be assessed
No regional lymph node metastasis
Metastasis in a single regional lymph node
Metastasis in more than one regional lymph node

M- Distant
M0

No distant metastasis

M1

Distant metastasis

Verschillende types niercelcarcinoom
• Heldercellig niercelcarcinoom 80%
• Papillair carcinoom 11%
•

Type I : prognostisch gunstiger

•

Type II

•

t

• Chromofoob niercarcinoom
•

4%

5% kans op uitzaaiingen
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Behandeling gelokaliseerde tumor:
niersparende technieken
Radio Frequenty Ablation (verhitten)

Cryoablatie (bevriezen)

Behandeling gelokaliseerde tumor: chirurgie

Partiële nefrectomie: < 7cm
Radicale nefrectomie
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Robot geAssisteerde Laparoscopische
(partiële) Nefrectomie

Follow up / Leefregels

• Follow up
• Lichamelijk onderzoek
• Bloedonderzoek
• Echo of CT scan, X- Thorax
• Leefregels
• Voldoende drinken (2l)
• Let op NSAID gebruik
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Gemetastaseerd niercelcarcinoom

Motzer Criteria Prognostische index
• Tijdstip van diagnose van gevorderd

niercelcarcinoom, < 1 jaar
• Karnofsky prestatiestatus,

< 80%

• Hemoglobinegehalte, < ondergrens normaalwaarde
• Gecorrigeerd calcium mg/dl, > 10mg
• LDH > 1,5 x de bovengrens normaalwaarde
• > 1 orgaan met metastasen

Prognose
• Gunstig: 0-1 risicofactoren
• Intermediair (matig): 2 risicofactoren
• Ongunstig: 3 of meer risicofactoren
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Systemische behandeling gemetastaseerd niercelcarcinoom
(heldercellig niercelcarcinoom)

• Immunotherapie

• Angiogeneseremmers

Targeted therapie eerstelijns
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Targeted therapie tweedelijns

Hormonale therapie
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Chemotherapie

Radiotherapie
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Immunotherapie + doelgerichte therapie

• Inteferon-alfa, subcutaan:
• antiviraal,
• antiproliferatief,
• immuunstimulerend,
• celdodend
• angiogeneseremmend (angiogenese: bloedvat aanmaak)

• Bevacizumab (Avastin®), infuus:
• monoklonaal antilichaam
• angiogeneseremmer

Angiogeneseremmers
• Sunitinib (Sutent®)
• Axitinib (Inlyta®)
• Pazopanib (Votrient®)
• Sorafenib (Nexafar®)
• Everolimus (Afinitor®)
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Bijwerkingen Sutent®
•

Vermoeidheid

•

• Diarree

•

• Misselijkheid en braken*

•

• Mucositis (anders dan bij chemotherapie)

•

• Smaakverandering

•

• Verminderde eetlust

•

• Hand-voet syndroom

•

Huid- en haar verkleuring

•

Hypertensie

•

Trombopenie

•

Rust inbouwen overdag

•

Geraspte appel, loperamide, intake!

•

Metoclopramide zn. 3-4 dd

•

Mondverzorging/spoelen, zn pijnstiller

•

Diëtist, nutridrank bij gewichtsverlies

•

Sportschoenen, gelzolen, huidcreme, zn medisch pedicure

•

Anti-hypertensiva : <100: stop sutent tot herstel

Hand-voet-huid-haar reactie
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Rol verpleegkundige belangrijk

• Informatie, voorlichting
• Anamnese, vooraf en tijdens behandeling
• Signalering bijwerkingen
• Management van bijwerkingen
• Vast aanspreekpunt
• Weet wat de behandeling inhoudt
• Kennis optimaliseren

Wat is de overleving aan niercelcarcinoom?
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NFK
Nederlandse Federatie van Kankerpatienten organisaties

VRAGEN?
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