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Bakgrund
Hjärnstamsgliom (DIPG) är en sjukdom med dyster prognos och idag finns ingen botande behandling
att erbjuda. Primär behandling består ofta av lokal strålbehandling (fotoner) 1,8 Gy x 30 till 54 Gy.
Rebestrålning
Studier har visat att rebestrålning av dessa patienter ofta ger symptomlindring och även förlängd
överlevnad utan nämnvärd toxicitet (1,2). Rebestrålning kan vara aktuellt om det gått mer än 3
månader sedan avslut av den primära strålbehandlingen. Patienter som fått hjärnstamsnekros av sin
primära strålbehandling ska inte rebestrålas.
Vid rebestrålning av hjärnstamsgliom gäller följande:






2 Gy x 10, 5 fraktioner/vecka
GTV + 5mm marginal till PTV
Skall dosplaneras med VMAT eller annan konform teknik.
Inga dosrestriktioner till riskorgan.
Strålbehandling ges i första hand med fotoner.

Om mer än 12 månader förflutit sedan primär strålbehandling, så kan man överväga att istället
rebestråla med 1,8 Gy x 20 till 36 Gy (3).
Andra rebestrålning
I individuella fall kan man överväga att ge en andra rebestrålning (4).
Detta kan vara aktuellt om det gått mer än 3 månader sedan första rebestrålningen och man kan då
upprepa 2 Gy x 10 enligt ovan. Detta gäller endast tumörer som är belägna ovan foramen magnum
(pga den kumulativa dosen till medulla).
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