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Ο καρκίνος του νεφρού ή νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, είναι η τρίτη 

συχνότερη κακοήθεια του ουροποιητικού συστήματος. Εμφανίζεται 

συχνότερα σε άντρες, συνήθως στην έκτη και έβδομη δεκαετία της ζωής.

1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ



• Η παχυσαρκία: Το υπερβολικό σωματικό βάρος έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για 

καρκίνο του νεφρού τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες.

• Περιβαλλοντικές τοξίνες: Εργάτες σε εργοστάσια παραγωγής ατσαλιού με φούρνους 

άνθρακα, παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά καρκίνου του νεφρού. Επίσης άτομα τα 

οποία έχουν εκτεθεί στον αμίαντο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρκίνο του 

νεφρού όπως και καρκίνο στους πνεύμονες.

• Καρκίνος Θυρεοειδή: Ασθενείς που έχουν καρκίνο του Θυρεοειδή εμφανίζουν 2 ως 7 

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο του Νεφρού σε σχέση με άτομα 

που δεν παρουσιάζουν καρκίνο Θυρεοειδή.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

• Το κάπνισμα: Οι ειδικοί 

πιστεύουν ότι μέχρι 40% των 

περιστατικών του καρκίνου του 

νεφρού, προκαλούνται από το 

κάπνισμα. Αυτοί που καπνίζουν 

πούρα ή πίπες διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο.

http://kidneycancerinfo.weebly.com/risk-factors.html



• Ακτινοβολία: Η ακτινοβολία κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να 

προκαλέσει καρκίνο νεφρών.

• Ασθένεια VHL (Von Hippel-Lindaou): Είναι κληρονομική ασθένεια, εκδηλώνεται από την 

παιδική ηλικία με αιμαγγειώματα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, αιμαγγειοβλάστωμα

στην παρεγκεφαλίδα, στο νωτιαίο μυελό και με όγκους στο πάγκρεας και στους νεφρούς.

• Η υπέρταση: Έρευνες έχουν δείξει μια σαφή σχέση μεταξύ της υπέρτασης και του 

καρκινώματος νεφρικών κυττάρων στους άνδρες.

http://kidneycancerinfo.weebly.com/risk-factors.html

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Tα πιο συνήθη συμπτώματα που μπορεί να 

παρουσιαστούν είναι:

• Αιματουρία (παρουσία αίματος στα ούρα, το οποίο 

είναι ορατό είτε με το μάτι ή ανιχνεύεται στο 

εργαστήριο).

• Ο πόνος στα πλευρά στην περιοχή των νεφρών 

που δεν υποχωρεί.

• Ψηλαφητή μάζα στην κοιλιά.

• Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

• Αδυναμία, καταβολή και πυρετός, που δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε άλλη αιτία.

3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στα αρχικά στάδια, δυστυχώς, σπάνια υπάρχουν συμπτώματα, και αυτά μπορεί να 

μην εκτιμηθούν, όπως ένα επεισόδιο αιματουρίας ή ένα αίσθημα βάρους δεξιά ή 

αριστερά από τη μέση. Ανακαλύπτεται συχνά τυχαία, από απεικονιστική μέθοδο 

που πραγματοποιείται για άλλο λόγο. Συνήθως καθυστερεί να δώσει συμπτώματα 

και λόγω της ανατομικής του θέσης, επεκτείνεται σε ζωτικής σημασίας όργανα.  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-cancer



•Υπολογιστική τομογραφία 

•Κυστεοσκόπηση 

•Κυτταρολογική ούρων 

•Υπερηχογράφημα 

•Γενική ούρων 

•Ούρα για Β-Koch 

•Ουρογραφία 

•Πυελογραφία

•Νεφρική αγγειογραφία

•Ακτινογραφία 

•Αιματολογικός έλεγχος για: Ht, Hb, έλεγχο 

πηκτικότητας αίματος, λειτουργικές δοκιμασίες 

νεφρού 

•Εξετάσεις για έλεγχο μεταστάσεων 

4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



5. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΝΜ (1997):

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ (Τ)

Τ0: Απουσία πρωτοπαθούς όγκου

Τ1: Όγκος 7cm ή μικρότερης διαμέτρου, περιορισμένος στο νεφρό

Τ2: Όγκος μεγαλύτερος των 7cm σε διάμετρο, και περιορισμένος στο νεφρό 

Τ3: Όγκος που επεκτείνεται στη νεφρική φλέβα ή διηθεί το επινεφρίδιο λίπος, αλλά δεν εκτείνεται πέραν της  

περιτονίας του Gerota

T3α: Όγκος που επεκτείνεται στο επινεφρίδιο ή στο περινεφρικό λίπος, αλλά όχι πέραν της περιτονίας του Gerota

Τ3b: Όγκος που διηθεί τη νεφρική φλέβα ή την κάτω κοίλη φλέβα

Τ4: Όγκος που επεκτείνεται πέραν της περιτονίας του Gerota

ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ (Ν)

Νχ: Δεν σημειώνεται λεμφαδενική συμμετοχή

Ν0: Δεν εμπλέκονται οι τοπικοί λεμφαδένες

Ν1: Μετάσταση σ’ ένα λεμφαδένα # 2

Ν2: Μετάσταση σ’ ένα λεμφαδένα > 2cm και κάτω από 5 cm και σε περισσότερους λεμφαδένες #5 cm

N3: Μετάσταση σ’ ένα λεμφαδένα > 5 cm

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ)

M0: Δεν σημειώνονται μεταστάσεις 

Μ1: Ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων

Μ1α: Λανθάνουσα μετάσταση

Μ1β: Μονήρης μετάσταση 

Μ1γ: Πολλές μεταστάσεις ενός οργάνου

Μ1δ: Πολλαπλές μεταστάσεις σε άλλα όργανα

Σταδιοποίηση κατά Robson:



Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό

στις μη χειρουργικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η

ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία, οι ορμονικοί χειρισμοί

και η ανοσοθεραπεία. Μόνο η χειρουργική αντιμετώπιση

με μερική ή ολική νεφρεκτομή, μπορεί να προσφέρει το

επιθυμητό ογκολογικά αποτέλεσμα, της ίασης της νόσου.

Οι πιθανότητα της ίασης με το χειρουργείο, εξαρτώνται

πρωταρχικά από το στάδιο του νεοπλάσματος και

δευτερευόντως, από το βαθμό διαφοροποίησής του.

6. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

•Παρακολούθηση και αξιολόγηση σημείων λοίμωξης.

•Διδασκαλία σωστής ατομικής υγιεινής. 

•Εκπαίδευση για διακοπή επιβαρυντικών παραγόντων.

•Ενίσχυση αυτοεκτίμησης του αρρώστου.

•Προετοιμασία ασθενή για βιοψία.

•Ανακούφιση του πόνου.

•Αξιολόγηση βλεννογόνων.

•Εκτίμησης θρέψης και ενυδάτωσης ασθενή. 

•Ενεργητική ακρόαση και ενθάρρυνση έκφραση των φόβων του ασθενή.

•Αντιμετώπιση άγχους για την επικείμενη εγχείρηση και τη νάρκωση. 

•Εξασφάλιση συγκατάθεσης.

•Ανάγκη εφαρμογής προεγχειρητικής ετοιμασίας. 

•Ανάγκη ύπνου και ανάπαυσης, ειδικά το τελευταίο βράδυ πριν την εγχείρηση. 

•Ανάγκη εφαρμογής προεγχειρητικής ετοιμασίας 1 ώρα πριν την εγχείρηση.

•Αξιολόγηση των πνευματικών αναγκών.

http://nursingfile.com/nursing-care-plan/nursing-interventions/nursing-interventions-for-kidney-cancer.html



7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

•Πλήρη και συχνή παρακολούθηση Ζωτικών Σημείων του ασθενή.

•Αποκατάσταση  φυσιολογικής καρδιοπνευμονικής λειτουργίας.

•Παρακολούθηση εργαστηριακών εξετάσεων του ασθενή.

•Παρακολούθηση τραύματος και  πρόληψη αιμορραγίας.

•Παρακολούθηση και αξιολόγηση σημείων λοίμωξης.

•Αντιμετώπιση πυρετού και μετεγχειρητικού πόνου.

•Διδασκαλία τεχνικών καλύτερου αερισμού.

•Ενθάρρυνση για γρήγορη κινητοποίηση.

•Διδασκαλία σωστής ατομικής υγιεινής. 

•Πρόληψη επιπλοκών ανά σύστημα.

•Σωστή τοποθέτηση στο κρεβάτι.

•Θρέψη και ενυδάτωση ασθενή.

•Καταμέτρηση παροχέτευσης.

•Χρήση ελαστικών καλτσών.

•Έλεγχος εντερικών ήχων.

•Ισοζύγιο ηλεκτρολυτών.

http://nursingfile.com/nursing-care-plan/nursing-interventions/nursing-interventions-for-kidney-cancer.html



7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ

•Αντιμετώπιση αισθήματος κόπωσης.

•Εκμάθηση ασκήσεων βαθιών αναπνοών.

•Παρακολούθηση ορμονικής λειτουργίας.

•Συνδυασμός ανάπαυσης και δραστηριότητας.

•Διδασκαλία σωστής ατομικής υγιεινής. 

•Θρέψη και ενυδάτωση ασθενή.

•Αλλεργία ή άλλη αντίδραση στην θεραπεία

•Συχνή μετανοσοκομειακή παρακολούθηση.

•Ετήσια αντιγριπική προστασία. 

•Ένταξη του ασθενή σε αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες.

•Υποστήριξη του ασθενή σε θέματα ανησυχίας, κατάθλιψης και προβλημάτων ύπνου.

•Παρότρυνση για καλή συνεργασία στην εφαρμογή δύσκολα αποδεκτών αντικαρκινικών 

θεραπειών.

Σε σχετικές μελέτες το 40% των ασθενών δηλώνουν ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι 

μετά το τέλος της θεραπείας και ότι δεν έχουν απόλυτη γνώση και αντίληψη των 

μακροχρόνιων ανεπιθύμητων ενεργειών του καρκίνου και της θεραπείας του.

Cooley C. Cancer survivorship 2: providing advice and support to those living with and beyond cancer. Nurs Times 2010,106 ( 21):17-18



Στην περίπτωση ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο που δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπευτική 

αγωγή και δεν είναι θεραπεύσιμος, είναι προτιμότερο ο ασθενής να έρθει από νωρίς σε επαφή με 

την ομάδα παρηγορητικής φροντίδας, να μάθει τί μπορεί να κάνει γι’ αυτόν το κάθε μέλος της 

ομάδας, και αν οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να τον βοηθήσουν σ’ αυτό το στάδιο. Ακόμα κι αν 

δεν απαιτούνται αρχικά υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας, είναι καλό να γνωρίζετε τα μέσα 

που είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που οι ανάγκες σας αλλάξουν στην πορεία της ασθένειας.

7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire C30 [EORTC QLQ-C30]

7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 



Functional Assessment of 

Cancer Therapy-Kidney 

Symptom Index (FKSI-15)

7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αστράγαλος ο Μεμβρανώδης

Βότανο με αντιοειδωτική δράση κατά των ελεύθερων ρίζων. 

Βοηθάει στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7812364

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818446/

Εχινάκεια: Το φυτό με τις πολλές θεραπευτικές ιδιότητες

Ανακουφίζει από το κοινό κρυολόγημα, στομαχόπονο, 

αρθρίτιδα και προστατεύει το ήπαρ και τους νεφρούς από 

την τοξικότητα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941908/



Η νοσηλευτική αξιολόγηση και 

παρέμβαση είναι εξατομικευμένη, 

πολυδιάστατη, 

ρεαλιστική, και πραγματοποιείται 

κάθε φορά που ο ασθενής 

επανέρχεται για εξετάσεις. 

Στόχος όλων των προσπαθειών δεν είναι 

άλλος παρά η επίτευξη καλύτερης ποιότητας 

ζωής σε όλα τα στάδια της νόσου. Για την 

επιτυχία αυτού του στόχου κρίνεται 

επιτακτική η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων 

και καθιερωμένων επιστημονικών δεδομένων 

στην καθημερινή κλινική πρακτική και της 

χρηματοδότησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για όλους τους επιστήμονες 

υγείας σε διάφορα στάδια της επαγγελματικής 

τους εξέλιξης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

τους.

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ



ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

 Το ανθρώπινο σώμα είναι το καλύτερο έργο τέχνης.

 Η τροφή, να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου, να είναι η τροφή 

σου.

 Ένας σοφός άνθρωπος πρέπει να θεωρεί ότι η υγεία είναι η μεγαλύτερη 

ανθρώπινη ευλογία, και να μάθει πώς μπορεί με την ίδια του τη σκέψη, 

να αντλεί όφελος από την ασθένειά του.







ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


