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Quality of life in oncology in course of molecularly targeted therapy  
in patients diagnosed with metastatic renal-cell carcinoma

AbstrAct
Introduction of molecularly targeted agents into clinical practice has led to marked progress in pharmacotherapy of advanced renal cell 
carcinoma. There have been six drugs of the therapeutic class registered to date. Further registration is expected next year. Targeted 
therapy proved to prolong time to disease progression of renal cell cancer. If administered sequentially they prolong overall survival as 
well. The treatment usually tends to last. The disease gains status of chronic illness. Molecular predictive factors are not available and 
decisions regarding specific therapeutic choices are based on clinical factors. Due to all aforementioned the toxicity profile and related 
quality of life should be of special interest.
The article is the discussion of methodology of quality of life clinical trials, the data collection, data analysis and review of current 
knowledge regarding this issue in context of treatment of renal cell carcinoma based on molecularly targeted therapy.
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streszczenie
Dzięki wprowadzeniu do praktyki klinicznej leków ukierunkowanych molekularnie w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp 
w leczeniu farmakologicznym zaawansowanego raka nerki. Obecnie jest zarejestrowanych sześć preparatów należących do tej klasy. 
Kolejny oczekuje na rejestrację. Leki te zwiększają czas wolny od progresji choroby nowotworowej. Stosowane sekwencyjnie wydłużają  
też czas przeżycia całkowitego. Leczenie jest często długotrwałe. Choroba zyskuje status choroby przewlekłej. Nie dysponujemy mo-
lekularnymi czynnikami predykcyjnymi, a decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji opierają się na czynnikach klinicznych. Z tego 
względu szczególnego znaczenia nabierają profil toksyczności terapii i ściśle związana z nim jakość życia chorych z rozpoznaniem  
raka nerki.
Artykuł jest omówieniem metodyki badań poświęconych temu problemowi, sposobów zbierania i analizy danych oraz bieżącego stanu 
wiedzy na temat tego zagadnienia w kontekście terapii przyczynowej raka nerki z wykorzystaniem leków ukierunkowanych moleku-
larnie.
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