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Diffust medellinjesgliom 

Diffust medellinjesgliom är en tumör som ingår i gruppen av primära hjärntumörer som kallas 

gliom. Tumören är namngiven efter vilken normal celltyp som de liknar mest och var den oftast 

finns i hjärnan. Diffust medellinjesgliom är namngivet efter de celler som omger nervcellerna, så 

kallade gliaceller, som är de celler som skapar en skyddande och passande omgivning för 

nervcellerna. Tumören växer ofta centrala delar av hjärnan och hjärnstammen och har därför 

fått namnet medellinjesgliom. Gliom graderas enligt WHO:s skala med 4 grader. Det kan 

förekomma att gliom med tiden ändrar karaktär och växtsätt. 

Gliom grad 1 och 2 växer långsammare och mer avgränsat från vävnaden runt omkring, än 

högre grader. 

Gliom grad 3 är elakartade tumörer med aggressivt växtsätt. 

Diffust medellinjesgliom är ett gliom grad 4 och är en elakartad tumör som växer diffust in i 

vävnaden runt omkring och har en snabbare tillväxt än lägre grader. 

Gliom grad 2, 3 och 4 är cancer. Grad 3 och 4 räknas som höggradiga tumörer.  

Den tumörtyp som du har är diffust medellinjesgliom.  

Rehabilitering och behandling  

Din rehabilitering startar redan vid misstanke om tumör. Rehabiliteringen kan innefatta stöd till 

dig och dina närstående när det gäller praktiska, känslomässiga, familjerelaterade, existentiella 

och fysiska behov. 

Det finns i dag ingen botande behandling för astrocytom 4. Behandlingen inriktas på att bromsa 

tumörtillväxten, förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten.  

Tumörbehandlingen kan innefatta operation, strålning, medicinsk behandling och ibland en 

kombination av dessa.  

Du kan också behöva behandling och rehabilitering för de symtom tumören kan ge, exempelvis 

läkemedel mot hjärnsvullnad eller epileptiska anfall. 

För att följa tumörens utveckling görs regelbundna MR-undersökningar och sedan tar man 

ställning till om du behöver ytterligare behandling. 

Prognos 

Det finns statistik om medelöverlevnad, men prognosen för den enskilda patienten varierar 

mycket. Sjukdomen kommer att påverka din livslängd. Samtidigt lever i dag fler med sjukdomen 

längre än förväntat. Det beror på att diagnostiken och behandlingsmetoderna har utvecklats. 

Hur sjukdomsförloppet ser ut beror bland annat på tumörens genetiska och molekylära 

sammansättning. Det beror också på dina förutsättningar, till exempel ålder, hälsa och kroppens 

förmåga att klara av behandlingar.  

Tumören påverkas inte av levnadsvanor, som till exempel kost och motion. En hälsosam livsstil 

kan dock ofta öka livskvaliteten och minska symtom och biverkningar från behandlingar. 


	Diffust medellinjesgliom

