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Sammanfattning 

Syfte: Identifiera recidivmönster hos glioblastom samt studera betydelsen av erhållen stråldos 

beträffande uppkomsten av recidiv. 

Metod: 50 patienter som strålbehandlats för glioblastom valdes ut till studien och deras 

magnetkamerabilder från uppföljningen jämfördes med behandlingsplanen från 

strålbehandlingen. Lokala, marginella eller distala recidiv identifierades baserat på om 

recidivet låg innanför, tangerade eller låg helt utanför PTV (planning target volume). De 

marginella delades in i två grupper, de som hade en fysisk koppling, connex, till GTV (gross 

tumor volume) och de som inte hade det. Vidare lästes erhållen stråldos i recidivet ut från 

strålbehandlingsplanen. 

Resultat: 35 stycken patienter hade fått recidiv på 42 unika lokaler. Av dess 42 recidiv var 

66,7 % (28 stycken) lokala, 9,5 % (4 stycken) marginella med connex till GTV, 19 % (8 

stycken) marginella utan connex till GTV och slutligen 4,8 % (2 stycken) distala. De lokala 

recidiven hade fått en medelstråldos på 60 Gy, det vill säga måldosen. De marginella med och 

utan connex till GTV hade fått 58 respektive 51 Gy i medeldos. De distala hade fått 34 Gy i 

medeldos. 

Slutsats: Undersökningen visade att majoritet av recidiv var lokala. Trots att 

strålbehandlingen lyckats, på så sätt att måldosen uppnås, så uppstår de lokala recidiven ändå 

vilket kan tyda på att andra faktorer överskuggar stråldosens vikt i tumörkontrollen. 

Resultaten antyder även att en ökad lokal kontroll, med avseende på lyckad strålbehandling 

lokalt, påverkar överlevnaden positivt. 
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Inledning 

 

Glioblastom är den vanligaste maligna hjärntumören med en incidens på ungefär 2,65 fall/100 

000 innevånare (1-3). Idag är resektion av så mycket som möjligt av tumören med 

efterföljande strålbehandling i kombination med temozolomid standardbehandling. Med 

resektion av tumören och radioterapi (RT) är medianöverlevnaden ungefär 10 månader, med 

tillägg av den temozolomid (TMZ, ett läkemedel som omvandlas vid fysiologisk pH till en 

DNA alkylerande cytotoxisk substans) ökar den till ungefär 14 månader (4, 5). Liknande 

resultat ses om man tittar på tid till progress av sjukdomen, där RT + TMZ har ett 

progressionsfritt intervall på 10,8 månader och med enbart RT 5,2 månader (5). Om resektion 

inte är möjlig blir prognosen ännu sämre (6). 

 

Idag strålbehandlas tumörvolymen med 2-2,5 cm säkerhetsmarginal, flertalet studier har visat 

att majoriteten av recidiven uppstår inom detta område (7, 8). I dessa studier delas oftast 

recidiven in i lokala, marginella och distala. De lokala ligger inom ett område som har fått 

nära maxdosen, de marginella ligger i kanten av detta område och de distala ligger helt 

utanför. I en studie behandlade man 71 patienter med enbart resektion och RT till 70 eller 80 

Gy. Av dessa analyserades 36 stycken recidiv och 89 % var lokala, 8 % marginella samt 3 % 

distala (9). Med tillägg av temozolomid till övrig behandling ses liknande siffror för lokala 

recidiv, men förekomsten av distala recidiv anges till 20 %, respektive 13,4 % (7, 8).  

 

Det finns relativt få studier inom området sedan tidigare och de studier som finns omfattar ett 

begränsat antal patienter som dessutom behandlats enligt olika behandlingsstrategier. I 

publicerat material kan man vidare notera en antydan att recidivmönstret påverkas om 

strålbehandling kombineras med TMZ. Det behövs således en undersökning för att skapa 
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bättre underlag för att prediktera lokalisation av recidiv och om möjligt bedöma om 

säkerhetsmarginalen är tillräcklig samt föreslå strategier för att minska recidivfrekvensen. 

Föreliggande studie har målet att tillgodose detta behov. Eftersom områden utanför 

primärtumören får stråldos har även korrelationen mellan stråldos och recidivfrekvens i den 

perifera zonen undersökts, då strålningsens stokastiska avdödande av celler kan förväntas ha 

viss hämmande effekt på tillväxt av perifera recidiv.  

 

Material och metod 

Patienter 

Patientdatabasen Mosaiq vid strålbehandlingsavdelningen användes för att selektera ut 

patienter med diagnosen C71.x, malign tumör i hjärnan, enligt ICD-10 och som har 

strålbehandlats på Norrlands Universitetssjukhus minst två år tillbaka i tiden. PAD-svaret, 

patologens histologiska analys av tumören, kontrollerades i patientjournalerna för att 

säkerställa att patienten har diagnosen glioblastom. När 50 stycken konsekutiva patienter, som 

påbörjade sin strålbehandling under 2009 och 2010, hade identifierats och selekterats ut för 

analys avslutades patientinsamlingen. 

 

Denna patientgrupp behandlades med kirurgisk resektion med målsättningen radikalkirurgi 

om detta var möjligt, annars biopserades tumören för att erhålla material för histologisk 

analys. Därefter strålbehandlades de med 2 Gy per behandling till 60 Gy som måldos. 

Samtidigt med strålbehandlingen erhöll patienterna temozolomid 75 mg/m2 koppsyta/dag. När 

strålbehandlingen avslutats fortsatte patienterna att få temozolomid 200 mg/m2 koppsyta/dag i 

omgångar om fem dagar var fjärde vecka, upp till sex omgångar. 
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Patientens status beträffande förekomsten av recidiv utlästes ur patientjournalen. Uppkomst 

av recidiv bedömdes inom ramen för patientens ordinarie uppföljningsschema, det vill säga 

MR-undersökning med 2-3 månaders mellanrum, vid en multidisciplinär rond bestående av 

radiologer, neurokirurger, strålonkologer och neuropatologer. Såväl nytillkomna tumörhärdar 

som lokal progress räknas som recidiv. Detta resulterade i 35 patienter med glioblastom samt 

recidiv efter strålbehandling. Om multipla recidiv konstaterades vid uppföljningen 

registrerades dessa individuellt.  Av de resterande 15 patienterna avled 13 stycken innan något 

recidiv utvecklades och 2 stycken var recidivfria vid studiens slut (29 respektive 26 månaders 

progressionsfri överlevnad). 

 

Analys 

Patienternas behandlingsplaner identifierades i strålbehandlingens dosplaneringssystem, 

Oncentra, och de T1-viktade kontrastförstärkta magnetröntgenbilderna från den specifika 

uppföljningen då ett recidiv hade konstaterats importerades från radiologens databas till 

Oncentra. Därefter fusionerades bilderna från behandlingsplanen och uppföljningen, det vill 

säga lades ovanpå varandra. Recidivets tumörgränser ritades in baserat på den synligt 

kontrastuppladdade tumören. Detta gjordes på alla bilder där ett kontrastuppladdande recidiv 

syntes, då kunde en recidivvolym och lokalisationen bestämmas. 

 

I behandlingsplanen finns vissa gränser som användes vid strålbehandlingen angivna. GTV, 

gross tumor volume, är den synliga tumören som skulle strålbehandlas och har ritats in och 

definierats av läkaren som gjorde behandlingsplanen. PTV, planning target volume, är GTV 

samt eventuell icke synlig tumör samt en marginal för osäkerhet i positionering. I praktiken 

riktar läkaren in GTV och utvidgar denna 1,5–2,5 cm för att erhålla PTV (10). Allt inom PTV 

erhåller minst 95 % av den ordinerade stråldosen. 
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PTV användes för att definiera lokalisationen hos recidiven. Om recidivet låg helt innanför 

PTV, tangerade denna eller låg helt utanför definierades det som lokalt (bild 1), marginellt 

respektive distalt (bild 4). Vidare delades marginella recidiv upp i två kategorier, de som hade 

connex, fysisk koppling, med ursprungstumören (bild 2) och de som inte hade det (bild 3). 

Motsvarande analys gjordes samtidigt med använt 95 % - isodoslinjen, den teoretiska linjen 

som utgör det området som har erhållit 95 % av måldosen, som referens för att kunna jämföra 

recidivmönstret med denna metod och med PTV. 
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Behandlingsplanen i Oncentra lagrar information om hur mycket stråldos ett visst segment av 

hjärnan har erhållit. Tack vare detta kan man rita in en ny volym och avläsa den mottagna 

stråldosen på platsen. På detta sätt erhölls dosuppgifter, medel-, minimum och 

maximumstråldos för recidiven. 

 

Från patientjournalerna hämtades information om vilken typ av operation som patienten har 

genomgått innan radioterapibehandlingen, där gjordes uppdelningen i makroskopiskt radikal 

kirurgi, makroskopiskt ej radikal kirurgi samt enbart biopsi av tumören och anges som antal 

av recidiven. Huruvida det rörde sig om makroskopiskt radikal kirurgi eller ej bedömdes av 

radiolog vid den postoperativa radiologiska undersökningen.   

 

Ytterligare information som hämtades ur journalerna var tiden från strålbehandlingens slut till 

det datum som ett recidiv konstaterades, som hänvisas till som progressionsfritt intervall och 

redovisas uppdelat på recidivlokal. Då uppföljningen av patienterna skedde med 2-3 månaders 

mellanrum existerar dock en viss osäkerhet i denna tidsangivelse. 

 

Resultat 

Patientkaraktäristika 

I studien inkluderades 50 patienter som påbörjade strålbehandling mot glioblastom under 

2009 och 2010, deras patientkaraktäristika visas i Tabell 1. Patienterna hade en medelålder 

vid diagnos på 63 år och mediandosen vid strålbehandlingen var 60 Gy. En stor majoritet av 

patienterna, 68 %, erhöll subradikal kirurgi och enbart 10 % erhöll radikal. 

 

Vid tidpunkten för analysen hade 35 patienter utvecklat recidiv (18 män, 17 kvinnor) och 7 

stycken av dessa hade utvecklat fler än ett recidiv, fördelningen av dessa anges i Tabell 2.  
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Tabell 1. Patientkaraktäristika 

Antal patienter, n 50 

Kön  

– Män 27 

– Kvinnor 23 

Medelålder vid diagnos, år (min-max) 63 (42-79) 

Antal recidiv 42 

Antal med fler än ett recidiv (%) 7 (20 %) 

Medianstråldos, Gy (min-max) 60 (54-60) 

Operation innan RT  

– Radikal (%) 5 (10 %) 

– Subradikal (%) 34 (68 %) 

– Enbart biopsi (%) 11 (22 %) 

 

Tabell 2. Fördelning av patienter med mer än ett recidiv 

 

 

Typer N 

Lokalt + Marginellt utan connex till GTV 3 

Lokalt + Marginellt med connex till GTV 1 

Lokalt + Distalt 1 

Marginellt med connex till GTV +  

Marginellt utan connex till GTV 

 

1 

Marginellt med connex till GTV + Distalt 1 
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Recidivmönster och stråldos vid recidiv 

Av de 42 recidiv som uppstod hos patienterna i studien (Tabell 3) uppkom 28 stycken (66,7 

%) lokalt och 4 stycken (9,5 %) marginellt med connex till GTV, det vill säga den 

ursprungliga tumörmassan som definierades vid strålbehandlingen. Vidare uppkom 8 stycken 

(19 %) marginellt utan connex till GTV och 2 stycken (4,8 %) distalt. Tabell 3 redovisar även 

motsvarande lokalisationer med 95 % - isodoslinjen som referens, eftersom denna parameter 

har använts i en tidigare undersökning (7). Det var små skillnader i distributionen av recidiv 

för 95 % - isodoslinjen jämfört med PTV som referens. I analyserna nedan beträffande 

stråldos, överlevnad och operationstyp (Tabeller 3-5) har PTV använts som referens. 

 

Dos till recidiverande volym (Tabell 3) utläses ur patientens dosplan. Medelstråldosen, 

angiven som ett medelvärde av de patientindividuella medelvärden, erhållna på platsen för 

recidivet var 60 Gy för lokala recidiv, 58 Gy för marginella med connex till GTV, 51 Gy för 

 

Tabell 3. Recidivmönster samt stråldos erhållen vid recidivlokalen (medelvärde) 

 Lokalt Marginellt med 

connex till GTV 

Marginellt utan 

connex till GTV 

Distalt 

Antal recidiv (%) 

PTV: 

 

28 (66,7%) 

 

4 (9,5%) 

 

8 (19,0%) 

 

2 (4,8%) 

95% isodos: 

 

Medeldos, Gy (min-max) 

28 (66,7%) 

 

60 (54-62) 

4 (9,5%) 

 

58 (56-60) 

9 (21%) 

 

51 (55-59) 

1 (2,4%) 

 

34 (19-49) 

Mindos, Gy (min-max) 58 (52-61) 44 (16-58) 29 (3-58) 19 (7-32) 

Maxdos, Gy (min-max) 61 (57-63) 60 (57-62) 60 (58-62) 47 (33-61) 

Medel-, max- och mindos är uträknat för recidivet med PTV som referens. 
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marginella utan connex till GTV och 34 för distala recidiv. Minimumdosen erhållen uttrycks 

som ett medelvärde för alla recidiv vid samma lokal och sträcker sig från 19 Gy för distala 

recidiv till 58 Gy vid lokala recidiv. Maxdosen, som även den är ett medelvärde för recidiv 

vid samma lokal, sträcker sig från 61 Gy vid lokala recidiv till 47 Gy vid distala. 

 

Progressionsfritt intervall och operationstyp 

De 28 patienterna som fick ett lokalt recidiv fick detta snabbare (Figur 1), i medel 5,4 

månader (SD 4,9) efter strålbehandlingens slut, än de som fick marginella eller distala recidiv. 

De som fick distala recidiv hade medelvärde på progressionsfritt intervall på 15,2 månader 

(SD 12,2) (Tabell 4).  

 

Tabell 5 anger fördelningen av operationstyp på de olika recidivlokalerna. Om kirurgin var 

radikal så fick patienterna antingen ett lokalt recidiv (3 stycken) eller inget recidiv alls (2 

stycken), varav en fortfarande levde vid studiens slut (29 månader). Vid enbart biopsi syns 

liknande siffror, bilden är dock mera spridd vid ej radikal kirurgi, den största gruppen. 

 

Tabell 4. Progressionsfritt intervall uppdelat på recidivlokal 

Recidivlokal N Medel (månader) Std. deviation (SD) 

Lokalt 28 5,4 4,9 

Marginellt  - - 

– med connex till GTV 4 12,0 8,0 

– utan connex till GTV 8 8,4 5,6 

Distalt 2 15,2 12,2 
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Figur 1. Kaplan-Meier kurva. Jämförelse i progressionsfri överlevnad, progressionsfritt 

intervall, mellan lokala recidiv och de övriga recidiven. 

 

Tabell 5. Operationstyp vid enskild recidivlokal 

 Radikal (N) Ej radikal (N) Enbart biopsi (N) Totalt (N) 

Lokalt 3 19 6 28 

Marginellt - - -  

– med connex till GTV 0 4 0 4 

– utan connex till GTV 0 6 2 8 

Distalt 0 2 0 2 

Inget recidiv (avlidna 

innan studiens slut) 

2 (1) 9 (8) 4 (4) 15 (13) 
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Diskussion 

Det har tidigare publicerats ett fåtal studier om recidivmönster efter strålbehandling av 

glioblastom (7-9, 11, 12). Dessa studier har haft olika gränsdragningar, med såväl 95 % som 

100 % - isodoslinjen som referens (11, 12). Sättet tidigare studier definierat 

recidivlokalisation varierar ytterligare, vissa har nöjt sig med att recidivet tangerar den valda 

gränsen för att kalla det marginellt (12), andra baserar det på hur stor del av tumören som 

ligger utanför gränsen (11).   I vår studie har vi använt PTV, ett mer strikt sätt att definiera 

lokalistationen av de olika recidivtyperna. Stråldosen optimeras så att allt inom PTV får minst 

95 % av dosen, vilket gör att vår gräns hamnar mitt emellan de båda andra som använts i 

tidigare studier. Undersökningen visar att lokala recidiv utgör en majoritet, närmare bestämt 

66,7 %, av alla recidiv. Detta följs av marginella recidiv utan connex med GTV på 19 %, 

marginella med connex till GTV på 9,5 % och slutligen distala på 4,8 %. Med 95 % - 

isodoslinjen som referens var mönstret snarlikt, och det skiljde sig bara på ett recidiv jämfört 

med PTV. En av dem distala recidiven med PTV som referens skulle klassats som marginellt 

om man använde 95 % - isodoslinjen. Även om det är svårt att jämföra med tidigare studier 

p.g.a. skillnaden i referensparametrar, överensstämmer recidivmönstret i stora drag mellan vår 

studie och tidigare studier gjorda med liknande behandlingsstrategier. Lokala recidiv som 

dominerar lokal följt av marginella och distala (7-9, 11, 12).  

 

Vår studie visar en ganska hög frekvens av marginella recidiv. Mot bakgrund av detta skulle 

det kunna vara fördelaktigt för patienten att utöka PTV ytterligare för att förhindra den typen 

av recidiv. Ju mer av hjärnan man strålar med hög dos desto farligare blir det dock för 

patienten, så det gäller att finna en balans. Djupare analys är tyvärr inte möjlig då antalet 

patienter i studien är litet och allt för fragmenterat. En större studie, som förslagsvis 
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inkluderar flera onkologiska klinikers patienter och där man tittar mer i detalj på 

undergrupperna borde kunna skapa bättre underlag för en sådan bedömning. 

 

Det uppstod flest lokala recidiv trots att doserna var högst i det området. Även dosnivån för de 

marginella recidiven var nästan lika hög som måldosen, men även här utvecklades 

sammanlagt 12 recidiv. Platsen för dem distala recidiven fick en lägre stråldos men där 

utvecklades enbart två recidiv. Detta tyder på att det kan finnas andra faktorer som 

överskuggar en eventuell korrelation mellan given stråldos och recidivuppkomst. Man vet 

dock sedan tidigare att utan strålning minskar överlevnaden drastiskt (13). 

 

Medeldosen erhållen hos lokala recidiv var 60 Gy, det är också måldosen vilket betyder att 

patienterna var behandlade enligt planen, men de fick i stor utsträckning recidiv ändå. Detta 

kan tolkas som att det strålas med en för låg dos, dock så är det svårt att gå upp i dos då man 

måste tänka på den nekros som orsakas av strålningen (14). Det finns dock studier som hävdar 

att man kan gå öka stråldosen från 60 Gy med acceptabel risk för sen nekros, patienterna i den 

studien fick dock inte temozolomid utan carmustine (15). Sistnämnda substans ingick i ett 

läkemedel som nu är avregistrerat i Sverige. Alternativet är att hitta nya läkemedel som gör 

cancerceller mottagligare för strålning (16, 17).  

 

Patienterna som fick lokalt recidiv fick dessa efter 5,4 månader (SD 4,9), sedan följer 

marginella utan connex till GTV, marginella med connex till GTV och slutligen distala 

recidiv som uppstod efter 15,2 månader (SD 12,2), detta är dock baserat på enbart två 

patienter. Tidigare studier har inte delat upp recidiven i respektive recidivlokaler utan räknat 

på progressionsfritt intervall för hela gruppen. Studier visar att med optimal behandling är 

progressionsfritt intervall 10,8 månader (5). I vår studie så ligger samma siffra för hela 
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gruppen på 6,5 månader, men vi har inte använt några inklusionskriterier baserat på patientens 

övriga hälsa, det har man gjort i andra studier. Detta påverkar sannolikt progressionsfritt 

intervall. Därför är det återigen svårt att göra några direkta jämförelser. Att det tar kortare tid 

att utveckla lokala recidiv tyder sannolikt på vikten av lokal kontroll, det vill säga lyckad och 

fullständig strålbehandling som motsvarar måldosen lokalt.  Saknas denna då får man ett 

lokalt recidiv snabbt. Har man däremot god lokal kontroll verkar det på resultatet som att 

patienterna ändå får recidiv, det tar bara lite längre tid och det hamnar på en mer perifer lokal 

än den ursprungliga tumören.  

 

Det var bara 5 av 50 patienter (10 %) som erhöll makroskopiskt radikal kirurgi, av dessa 

recidiverade 3 stycken lokalt, en avled under behandlingsperioden och en fick inget recidiv 

under uppföljningsperioden. Den största gruppen är som väntat de ej makroskopiskt radikala, 

den ger också de mest spridda resultaten. Dock med övervikt mot lokala recidiv, som man kan 

förvänta sig. I gruppen enbart biopsi är det 6 stycken av 12 som har fått lokala recidiv, detta är 

också väntat då lokal kontroll är kraftigt nedsatt om operation inte är möjlig vilket i sin tur 

möjliggör lokal progress. Dessa data indikerar hur kirurgin påverkar utfallet, men överlag kan 

man inte dra några säkra slutsatser baserat på dessa data då antalet patienter i varje 

undergrupp är litet. 

 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att majoriteten av recidiven är lokala, i linje med 

tidigare studier. Vi finner att trots strålbehandlingen genomförs så att måldosen uppnås, så 

uppstår de lokala recidiven ändå, vilket kan tyda på att stråldosen är för låg för att uppnå full 

lokal kontroll. Dessutom kan vi se att progressionsfritt intervall är lägst för de lokala 

recidiven, för att sedan öka längre ifrån centrum. Detta styrker också vikten av lokal kontroll 
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för en längre progressionsfri överlevnad. Även om inte recidivet uppstår lokalt så uppstår det 

mer perifert, bara lite senare.  

 

Det behövs fler, större och mer homogena studier för att statistiskt säkerställda jämförelser 

ska kunna göras. En intressant frågeställning att titta på i framtida studier är hur recidiven 

sprider sig, det finns till exempel hypoteser om att det skulle ske via nervbanor (18), vilket 

möjligen kan studeras med hjälp av prospektiv diffusionstensor MRI. Slutligen vore en global 

standard för definition av recidiv och dess lokalisation önskvärd, för att kunna göra 

jämförelser av patientgrupper och olika behandlingar både inom det egna landet och med 

andra länder. 
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