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Bakgrund
Ependymom är den tredje vanligaste hjärntumören hos barn. Standardbehandlingen är operation
(helst makroskopiskt radikal) och därefter lokal strålbehandling till 59,4 Gy. Trots denna behandling
kommer ca en tredjedel av patienterna att recidivera och vara i behov av ytterligare behandling (1).
Ett flertal studier har visat att rebestrålning av dessa patienter kan ge en överlevnadsvinst och är
möjligt att ge med acceptabla biverkningar (1-4). I St Jude´s material med 101 patienter som är
rebestrålade för ependymom, så är 10-års kumulativ incidens för grad ≥3 radionekros 7,9% (1).
Rebestrålning
Det ska ha förflutit ≥ 9 månader sedan avslut av primär strålbehandling för att en patient ska vara
aktuell för rebestrålning. Innan rebestrålningen ska patienten om möjligt genomgå operation av
recidivet (”maximum safe resection”).
Alla patienter med ett recidiv som inte endast är ett lokalrecidiv (dvs med fjärrmetastaster eller
recidiv intrakraniellt, men inte på platsen för primärtumören) bör behandlas med CSI om möjligt
samt boost till 54 Gy lokalt.
Om tumören uttrycker 1q-gain så kan man i recidivsituationen överväga att ge CSI, då dessa tumörer
recidiverar metastatiskt i högre utsträckning (1).
CSI vid rebestrålning:
1,8 Gy x 20 till 36 Gy, 5 fraktioner/vecka
Lokal strålbehandling:
1,8 Gy x 30 till 54 Gy, 5 fraktioner/vecka. Dosen gäller både för intrakraniella och spinala target.
GTV = tumörbädd + ev. kvarvarande tumör (aktuell tumörbädd vid recidiv)
CTV_54(boost) = GTV + 0-5 mm
Vid lokalrecidiv kan stereotaktisk strålbehandling alt gammaknivsbehandling vara ett alternativ.
Dosrestriktioner vid rebestrålningen (i summaplan)
Hjärnstam (4)





Dmax 91,5 GyEQD2
D2 cc 82,6 GyEQD2
V115 GyEQD2 13,4%
V59 GyEQD2 7,5 cc

Medulla



Partiell rebestrålning: D2% 70 GyEQD2
Rebestrålning av hela cirkumferensen: D2% 66 GyEQD2

Global maxdos i summaplanen bör inte överstiga 113,4 Gy(RBE).
Dosen till hjärnstammen får inte överstiga ordinerad dos vid rebestrålningstillfället.
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