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Allmänt om hjärntumörer

• CNS tumörer

– Den vanligaste maligna sjukdomen hos barn efter leukemier

– Vanligaste solida tumörformen <15 år

– Lite vanligare hos pojkar

• Incidens (0-15 år)

– 4,2/100000 I Sverige (1984-2005)

– Motsvarar 80 nya fall /år I Sverige

• Hereditet

– Oftast ingen

– Sporadiska fall av NF 1,NF2,TSC,Li-Frauemi,von Hippel-

Lindau

• Orsak

– Etiologin ej väldefinierad



Tumörtyper och lokalisation

• De fyra vanligaste 

tumörtyperna hos barn

– Astrocytära tumörer 

(pilocystiska astrocytom) 

35-40%

– Embryonala tumörer 

(medulloblastom/PNET) 

18%

– Ependymala tumörer 

(ependymom) 7-8%

– Sellära tumörer 

(craniopharyngeom) 6-7%



Långsiktig behandling

• Baseras på slutgiltigt PAD-svar

• Kirurgi 

• Den viktigaste faktorn för långtidsprognosen; viktigt att uppnå 

radikalitet vid operation

• Strålning

• Fotoner/protoner

• Lokalt (ibland kraniospinalt med tumörboost)

• Gammakniv (små tumörer/tumörrester)

• Radioaktivt yttrium

• Cytostatika

• Enligt internationellt utarbetade protokoll



Sena effekter efter behandling

• Neurologiska/sensoriska

– Akut neurologisk påverkan

• Hydrocephalus

– Hörselnedsättning

– Motorisk påverkan/ataxi

– Perifer neuropati

• Cerebro- och kardiovaskulära

– Påverkan på cerebrala kärl

– Stroke



Sena effekter efter behandling

• Endokrina

– Brist på tillväxthormon

– Panhypopituitarism

– Sköldkörtelhormon

– Fertilitet

• Sekundära maligniteter

– Cytostatika: Leurkemi

– Strålning: Solida tumörer

Roddy et al J of Child Neurology, 2016 



Sena effekter efter behandling

• Neurokognitiva

– Påverkan på

• Inlärningsförmåga/ IQ

• Exekutiva funktioner

– Uppmärksamhet

– Arbetsminne

– Processhastighet



Kognitiva effekter efter behandling

• Möjliga orsaker:

– Vaskulär påverkan

– Reduktion av volymen av vit substans

• Normalt utvecklas exekutiva funktioner och 

inlärningsförmåga

• Detta leder till en utvecklingsrelaterad ökning av IQ

• Denna utveckling påverkas efter behandling och gör att 

förmågan att inhämta kunskaper/förmågor påverkas



Kognitiva effekter efter strålning



Psykologiska och sociala effekter

• Barn- och ungdomar som behandlats för 

hjärntumörer beskrivs i vuxen ålder ha:

– Fler kroniska hälsoproblem

– Sämre mental hälsa

– Lägre utbildningsnivå

– Sämre socio- ekonomisk status

– Sociala svårigheter

• Färre har ingått äktenskap

• Färre vänner/sociala kontakter

Roddy et al J of Child Neurology, 2016 



Late effects encompass numerous and diverse 

domains of life. 

Erika Roddy, and Sabine Mueller J Child Neurol 

2015;31:237-254



Riskfaktorer för sena effekter

• Tumören och dess lokalisation

– Operabilitet

• Kirurgi

– Behov av omfattande kirurgi

– Posterior fossa syndrom

• Strålning

– Större risk för neurokognitiv påverkan vid behandling i tidig 

ålder

– Strålfältets storlek

– Stråldoser

– Känsliga områden

• Blodkärl

• Hypothalamus- hypofys

• Innerörat

• Sköldkörteln



Riskfaktorer för sena effekter

• Strålning

– Förebyggande åtgärder

• Strålning ges ej till barn under 3 år

• Reduktion av volym och doser

• Förbättrad och mer riktad strålterapi

• Kemoterapi

– Olika effekter beroende på val av cytostatika

• Ålder vid diagnos

– Ökad känslighet hos en hjärna under utveckling, hos yngre 

barn

– Snabb cellproliferation

– Dendrit och axonutväxt

– Myelinisering

• Tid sedan behandling

– Ökad påverkan över tid





Metod

• Alla barn-och ungdomar 0- 18 år, som behandlats för en 

hjärntumör 1995-2006  från Uppsala- Örebroregionen 

inkluderades (n=193)

• Godkännande från EPN

• Information från VCTB-, cancer-, lokalt och epilepsikirurgiskt 

register

• Pre- och postoperativ information samlades in via 

journalgenomgång

– Debutsymtom, lokalisation, tumörtyp, behandling, sena 

effekter etc

• Samtliga PAD preparat eftergranskades



Debutålder och kön

• Medelålder 9, 0 år

• Median 9,8

• Pojkar/flickor 1,4/1
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Tumörtyper utifrån WHO klassifikationen



Tumörlokalisation i olika åldrar



Debutsymtom



Symtomduration



Mortalitet

• 5 årsöverlevnaden var 77%

• Nästan hälften av de som avled gjorde det inom 1 år från 

diagnos

• 75% av de som avled hade en symtomduration <3 

månader

• Överlevnaden varierar mellan tumörgrupperna

• Embryonala 59% 5 års överlevnad

• Astrocytära 

– Höggradiga (n=15) 7% 

– Låggradiga (n=47) 91%

• Glioneuronala 100%



Sena medicinska och kognitiva effekter



Medicinska sena effekter

• Syn (29,1%)

– Supratentoriella astrocytom

– Embryonala

– Glioneuronala

– Sellära

• Motoriska (25,7%)

– Astrocytära- supra och infratentoriella

• Hörsel (12,8%)

– Strålbehandlade och /eller cytostatika behandlade 

astrocytära och embryonala

• Ep (10,8%)

– Glioneuronala

• Inga (18,9%)



Endokrinologiska sena effekter

• Panhypopituitarism (7,8%)

– Sellära tumörer

• GH- brist och hypothyreos (7,3%)

• Isolerad GH brist (5,7%)

– Embryonala och sellära tumörer

• Ingen (74%)



Kognitiva sena effekter

• Postoperativ neuropsykologisk undersökning: 

– 75 undersökningar, 50 var avvikande

• Astrocytära (n=43; 42 låggradiga, 1 höggradig)

– 17 stycken undersöktes, 9 var onormala

• Embryonala (n=16)

– 14 undersöktes, 11 visade onormalt resultat

• Sellära (n=15)

– 10 undersöktes; 6 st onormalt resultat



WISC resultat: Glioneuronala tumörer (n=26)

Cognitive 

measures

Number Mean Minimum Maximum P-value

Verbal 

comprehension 

index

14 90,14 59 111 0,245

Perceptual 

reasoning index

14 94,71 57 131 0,221

Working memory 

index

11 90,36 60 122 0,126

Processing speed 

index

11 87,55 59 118 0,056

Full scale IQ 14 90,64 51 118 0,198

14 stycken undersöktes

Samtliga låg under genomsnittet; ingen signifikant

Processhastighet tenderar mot signifikant nivå

Generellt: Högst resultat för performance

Lägre för processhastighet



Fortsatt skolgång

• 96% gick i vanlig skola

• Av dessa hade 30% särskilt stöd

• Fåtal i särskola

• 48% av föräldrarna rapporterade att barnen hade 

skolsvårigheter i samband med uppföljning

• Embryonala tumörer 88%

• Låggradiga astrocytom 41%

• Glioneuronala tumörer 58%



Slutsatser

• Barn och ungdomar som behandlats för hjärntumörer har sena 

effekter både medicinskt, kognitivt och psykosocialt

• Flera faktorer bidrar, relaterat till tumören i sig men också till 

behandlingen

• Sena effekter har betydelse upp i vuxen ålder

• I studier betonas dessa effekter framför allt hos de som strål-

och cytostatika behandlats

• I studie gjord i Uppsala sågs sena effekter hos de som 

behandlats både för höggradiga- och låggradiga tumörer

• Fortsatta studier planeras rörande låggradiga astrocytom i 

lillhjärnan och glioneuronala tumörer


