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VCTB	  har	  under	  2011	  haft	  tre	  möten	  varav	  ett	  i	  Helsingfors	  i	  september	  i	  samband	  med	  det	  nordiska	  
barnhjärntumörmötet	  (PENNO).	  	  Ett	  flertal	  medlemmar	  i	  VCTB	  deltog	  i	  PENNO-‐mötet	  och	  nästa	  
nordiska	  barnhjärntumörmöte	  planeras	  i	  Köpenhamn	  september	  2013.	  

För	  den	  intresserade	  finns	  givetvis	  protokoll	  att	  tillgå	  för	  dessa	  möten	  och	  här	  följer	  en	  
sammanställning	  av	  några	  punkter	  av	  allmänt	  intresse;	  

Arbetet	  med	  den	  nationella	  CNS-‐neuroblastombiobanken	  med	  lokalisation	  till	  Stockholm	  fortsätter	  i	  
NBCNS	  regi	  i	  nära	  samarbete	  med	  VCTB,	  där	  bl	  a	  Susan	  Pfeifer,	  Uppsala,	  	  har	  gjort	  och	  gör	  en	  stor	  
insats.	  Etiska	  tillstånd	  är	  beviljade.	  Planeras	  nu	  för	  besök	  till	  alla	  sex	  centra	  för	  att	  informera	  om	  de	  
praktiska	  förutsättningarna	  för	  projektet.	  	  	  

Under	  slutet	  av	  2011	  har	  en	  ny	  multicenterstudie	  rörande	  höggradiga	  gliom	  hos	  barn	  och	  ungdomar	  
mellan	  3	  och	  18	  år	  i	  samarbete	  mellan	  SIOPE/ITCC/Roche	  ”HERBY-‐studien”	  ,	  öppnat	  i	  Stockholm.	  
Flera	  andra	  svenska	  centra	  planeras	  delta.	  Totalt	  planeras	  ca	  80	  centra	  involveras	  och	  planeras	  
rekrytera	  120	  patienter	  på	  3	  år.	  Alla	  patienter	  får	  gängse	  standardbehandling	  efter	  försök	  till	  maximal	  
resektion	  med	  radioterapi	  och	  konkomitant	  Temodal	  efterföljt	  av	  Temodalkurer	  under	  12	  månader.	  
Hälften	  av	  patienterna	  får	  dessutom	  Avastin.	  Det	  ingår	  också	  en	  molekyärbiologisk	  studie	  av	  
tumörmaterial,	  MR-‐studie	  och	  farmakokinetisk	  studie	  av	  Avastin.	  Stefan	  Holm,	  Stockholm,	  är	  
nationell	  koordinator.	  

	  Arbetet	  inom	  SIOP	  Brain	  Tumor	  Group	  där	  VCTB-‐medlemmar	  är	  representerade	  för	  
craniopharyngeom	  (Bengt	  Gustavsson),	  låggradiga	  gliom	  (Per-‐Erik	  Sandström),	  medulloblastom/PNET	  
(Birgitta	  Lannering,	  Magnus	  Sabel)	  ,	  ependymom	  (Bengt	  Gustavsson),	  CNS-‐germcelltumörer	  (Susan	  
Pfeifer)	  och	  höggradiga	  gliom-‐ponsgliom	  (Stefan	  Holm)	  fortskrider	  sakta	  men	  säkert.	  	  

Nya	  SIOPE-‐protokollet	  för	  CNS	  germcelltumörer,	  där	  födelseprocessen	  inleddes	  för	  mer	  än	  fem	  år	  
sedan,	  kan	  troligen	  äntligen	  öppna	  under	  2012	  efter	  att	  byråkratin	  i	  Tyskland	  är	  klar.	  Etisk	  prövning	  i	  
Sverige	  inom	  kort.	  Susan	  Pfeifer,	  Uppsala,	  är	  nationell	  koordinator.	  

Det	  pågår	  också	  ett	  arbete	  med	  sikte	  på	  ett	  nytt	  NOPHO-‐protokoll	  för	  diffusa	  ponsgliom	  (Angiocomb	  
II)	  i	  nära	  samarbete	  med	  Sanna	  Kivivuori	  i	  Helsingfors.	  En	  av	  målsättningarna	  är	  att	  inkludera	  biopsi	  
av	  tumörerna	  i	  behandlingsupplägget	  för	  att	  möjliggöra	  molekylärbiologiska	  analyser	  av	  dessa	  
svårbehandlade	  tumörer.	  	  

Slutligen	  planeras	  med	  hjälp	  av	  VCTB-‐registret	  ,	  tre	  	  projekt	  rörande	  atypiska	  teratoida	  rhabdoida	  
tumörer	  (Pernilla	  Grillner	  m	  fl),	  	  neuroglioneurala	  tumörer	  (Christoffer	  Ehrstedt	  m	  fl)	  och	  
ependymom	  (Kristin	  Sjåvik,	  Bengt	  Gustavsson	  m	  fl)	  starta	  under	  2012.	  	  
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