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❙ ❙ Boron neutron capture therapy (BNCT) prövas för behand-
ling av malignt gliom, som är en snabbväxande, elakartad
hjärntumör från gliavävnad. Behandlingen innebär i ett förs-
ta steg att boratomer tillförs de tumörceller som ska behand-
las. I det andra steget bestrålas tumörområdet med neutroner
som reagerar med boratomernas kärnor. Det nya grundämne
som då uppstår sönderfaller och utsänder samtidigt α-strål-
ning, som har mycket begränsad räckvidd men en hög biolo-
gisk effekt (RBE) jämfört med konventionell gammastrål-
ning.

Avgörande för effekt av BNCT är att de använda borför-
eningarna ackumuleras i tillräcklig omfattning i tumörceller-
na, men inte i normalvävnad [1, 2]. Därigenom blir strålning-
en högre i tumören än i den omgivande normala vävnaden.
Detta säkerställs genom att detaljerade dosplaner upprättas
där bland annat borkoncentrationen i blod uppmärksammas.
Det finns ett flertal olika ämnen som kan utgöra bärarsubstans
av bor. De idag mest använda utgörs av BSH (Na2B12H11SH)
eller BPA (borfenylalanin), vilka ges till patienten med intra-
venös infusion under 1–6 timmar. BPA transporteras från blo-
det genom kärlväggarna in till hjärnvävnaden genom att ut-
nyttja samma processer som transporterar aminosyran fenyl-
alanin in i celler. Maligna gliom tar upp 3–4 gånger så myc-
ket BPA som normal hjärnvävnad, vilket innebär att glioblas-
tomcellerna får 3–4 gånger så hög stråldos som den normala
vävnaden. Det förhöjda upptaget av aminosyror beror på att
cancercellerna delar sig medan normala celler i en färdigvux-
en hjärna inte gör det. Tyvärr visar tidiga försök, trots dessa
utmärkta teoretiska förutsättningar, att man inte lyckats döda
samtliga tumörceller. En trolig förklaring till detta är att det
kan finnas grupper av tumörceller som inte tar upp BPA.

Det teoretiska underlaget för BNCT formulerades redan på
1930-talet. Vid tiden för de första behandlingsförsöken under
1950-talet saknades tillgång både till lämpliga neutronstrålar
och till bärarsubstanser. Dessa behandlingar misslyckades,
och metoden kom i vanrykte. Neutronstrålningens dåliga kva-
litet medförde också att behandlingen gavs i samband med
operationen medan operationssåret ännu var öppet [2]. Under
senare år har metoden utvecklats.

BNCT förutsätter tillgång till en speciell typ av kärnreak-
tor. En sådan finns i Studsvik. Ett forskningsprojekt pågår för
närvarande, som leds av den nationella svenska planerings-
gruppen för behandling av tumörer i centrala nervsystemet i

samarbete med ledande kliniker och forskare från universi-
tetssjukhusen och med stöd från Cancerfonden.

*
Detta är en förkortad version. Den fullständiga rapporten
finns tillgänglig på SBUs webbplats (se ovan).
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I rapporterna från SBU Alert redovisas kunskapsläget
rörande nya betydelsefulla medicinska metoder med
avseende på patientnytta, ekonomiska och etiska kon-
sekvenser samt påverkan på sjukvårdens organisation
och struktur. Rapporterna skrivs och publiceras i sam-
arbete med sakkunniga inom respektive ämnesområ-
de, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Lands-
tingsförbundet samt med en särskild rådsgrupp, knu-
ten till SBU Alert. Rapporterna publiceras på SBUs
webbplats, http://alert.sbu.se, och uppdatering sker
när väsentliga fakta om metoden tillkommer.
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Metod och målgrupp: Boron neutron capture therapy
(BNCT) är en ny typ av strålbehandling av cancer. Be-
handlingen innebär i ett första steg att boratomer till-
förs de tumörceller som ska behandlas. I ett andra steg
bestrålas tumörområdet med neutroner som reagerar
med boratomerna. Denna reaktion ger strålningsener-
gi som förstör de celler som tagit upp bor. Stråldosen
blir därigenom högre i tumören än i den omgivande
normala vävnaden. Jämfört med konventionell be-
handling är stråldoserna lägre vid BNCT, vilket ger
mindre risk för biverkningar. BNCT förutsätter tillgång
till särskild typ av kärnreaktor, som finns i Studsvik.
Metoden är i första hand prövad på patienter med elak-
artad, snabbväxande hjärntumör (malignt gliom). Den
gängse behandlingen av denna tumörform, som be-
står av operation och efterföljande konventionell strål-
behandling, har små effekter på överlevnad och livs-
kvalitet. Inom ramen för ett kliniskt forskningsprojekt
har BNCT börjat prövas i mindre skala vid Studsvik un-
der 2001. Målgruppen i denna studie är patienter med
malignt gliom. Varje år diagnostiseras cirka 500 pati-
enter i Sverige med denna sjukdom.

Patientnytta: Det finns inga kontrollerade jämförande
studier där BNCT jämförts med konventionell terapi. I
dagsläget finns endast uppföljningsstudier av små pa-
tientmaterial. En av dessa visar ett likartat återfalls-
mönster efter BNCT som efter konventionell behand-
ling. Medianöverlevnadstiden var 13 månader, vilket
även det är i nivå med vad som uppnås vid konventio-
nell strålbehandling. En fördel med BNCT är att be-
handlingstiden endast är cirka 3 dagar, jämfört med
upp till 6 veckor vid konventionell strålbehandling.
Inga allvarliga biverkningar har hittills rapporterats ef-
ter BNCT. Det bör dock betonas att med dagens be-
gränsade erfarenhet är kunskapen om biverkningar
fortfarande bristfällig.

Ekonomiska aspekter: Det finns inga kända vetenskap-
liga hälsoekonomiska beräkningar av BNCT. Den be-
räknade kostnaden för en behandlingsomgång uppgår
till 130 000–150 000 kronor, vilket innebär en merkost-
nad på cirka 90 000 kronor jämfört med traditionell
strålbehandling.

Kunskapsläge1: Det finns ringa vetenskaplig dokumen-
tation som visar den medicinska effekten och patient-
nyttan vid BNCT (Evidensgrad 3). Det finns ingen do-
kumentation om metodens kostnadseffektivitet (Evi-
densgrad 4).

De fördelar som kan ses med BNCT måste utvärderas
i väl kontrollerade studier avseende överlevnad och
livskvalitet hos de behandlade patienterna där även de
hälsoekonomiska aspekterna bör belysas.

1 Bedömningen av kunskapsläget görs utifrån en skala från 1 till 4, där 1 innebär att
det finns god vetenskaplig dokumentation och 4 att det saknas vetenskaplig do-
kumentation av för frågeställningen godtagbart bevisvärde.
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