Ekki er alltaf nauðsynlegt að veita meðferð. Allar
meðferðir hafa aukaverkanir sem verður að vega og
meta með hliðsjón af útliti á segulómmynd sem gefur
til kynna eðli æxlisins og þá hvaða áhrif meðferð kann
að hafa á horfur viðkomandi. Þetta mat er oft erfitt en
verður að fara fram áður en meðferð er hafin.
Ef ákveðið er að hefja meðferð er skurðaðgerð alltaf
fyrsta meðferðin nema í algjörum undantekningartilfellum. Tilgangur skurðaðgerðar er í fyrsta lagi að
fá vefjagreiningu eins og áður hefur komið fram.
Annar tilgangur er að fjarlægja sem mest af æxlinu og
helst allt æxlið til að auka lækningalíkur. Ef einkenni
eru til staðar er aðgerðinni ætlað að draga úr þeim,
svo viðkomandi líði betur. Einnig er mikilvægt að
viðhalda fríu flæði heilamænuvökva svo ekki myndist
yfirþrýstingur í miðtaugakerfinu. Geislameðferð er gefin
í framhaldi aðgerðar, sérstaklega ef um hratt vaxandi
heilaæxli er að ræða. Geislameðferð kemur einnig til
greina við hægt vaxandi og góðkynja æxli, ef það fer
stækkandi þrátt fyrir aðgerð eða einkenni eru vaxandi.
Krabbameinslyfjameðferð er gefin einstaka sinnum
ef um hratt vaxandi æxli er að ræða, samhliða eða
eftir geislameðferð. Hlutverk lyfjameðferðar í meðferð
heilaæxla fer þó heldur vaxandi.
Þessar meðferðir hafa hver um sig aukaverkanir sem
mikilvægt er að upplýsa um áður en meðferð hefst.
Önnur meðferð er svokölluð stuðningsmeðferð. Bjúgur
og bólga í kringum æxlið geta valdið einkennum.
Lyfjameðferð með sterum dregur úr bólgunni og þá um
leið einkennum, en sterar eru kröftug bólgueyðandi lyf.
Krampalyf eru gefin ef fram koma krampar eða flog en
sjaldan sem fyrirbyggjandi meðferð.

Horfur: Fara eftir tegund æxlis
Lífshorfur eru mjög mismunandi. Þær fara eftir því hvaða
vefjagerð æxlið hefur. Útbreiðsla og stærð æxlanna hefur
minna um það að segja. Hratt vaxandi heilaæxli hafa
marga sömu eiginleika og krabbamein, sem birtist í því að
þau hafa möguleika á að dreifast innan miðtaugakerfisins,
til dæmis milli heilahvela og niður í mænu. Lífshorfur þeirra
sem eru með hratt vaxandi heilaæxli eru ekki góðar þó þær
hafi batnað síðustu árin.
Lífshorfur þeirra sem eru með hægt vaxandi heilaæxli eru
betri og horfur þeirra sem greinast með góðkynja æxli
eru yfirleitt mjög góðar. Horfur eru því mjög háðar því um
hvaða vefjagerð og tegund heilaæxlis er að ræða og eru
þær því metnar út frá hverjum og einum einstaklingi.
Forvarnir: Ekki þekktar
Ekki er vitað með neinni vissu um tengsl heilaæxla við
lífshætti fólks. Því er ekki vitað um ákveðnar forvarnir sem
hægt er að benda á til að draga úr líkunum á að heilaæxli
myndist.
Ítarefni: www.krabb.is/fraedsla/heilaaexli
Höfundur: Jakob Jóhannsson krabbameinslæknir.

Önnur stuðningsmeðferð getur verið í formi t.d.
félagsráðgjafar, sjúkraþjálfunar, sálfræðiaðstoðar og
næringarráðgjafar, ef með þarf.
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Meðferð: Skurðaðgerð og geislun

Fræ›slurit
Krabbameinsfélagsins

Heilaæxli
Margar gerðir og
mismunandi hegðun

Heilaæxli
Árleg aldursstöðluð tíðni af 100.000 (miðað við alþjóðlegan staðal)
1955-2009. Upplýsingar frá Krabbameinsskránni.
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Æxli í heila eru af tvennum toga. Annars vegar eru æxli
sem eiga uppruna sinn í krabbameinum á öðrum stöðum
í líkamanum og kallast meinvörp. Meinvörpin eru æxli
sem innihalda frumur frá viðkomandi krabbameini. Dæmi
um slíkt eru t.d. meinvörp frá brjóstakrabbameini og
lungnakrabbameini. Þessi bæklingur fjallar ekki um þau.
Hins vegar eru æxli sem eiga uppruna sinn í heilanum
sjálfum og eru hin eiginlegu heilaæxli, góðkynja eða
illkynja, en um þau fjallar þetta fræðslurit.
Langflest heilaæxli vaxa frá stoðfrumum heilans en það
eru frumur sem m.a. hjálpa til við rafleiðni taugafrumanna
í heilanum þannig að taugaboð berist hratt og örugglega
milli mismunandi hluta heilans og niður í mænu. Þessum
æxlum er skipt upp í gráður eftir vaxtarhraða. Þau sem
eru af gráðu 1 og 2 vaxa yfirleitt hægt. Heilaæxli af gráðu
3 og 4 vaxa yfirleitt hratt. Flest þessara æxla eru illkynja
og hegða sér eins og krabbamein, nema hvað þau mynda
mjög sjaldan eða aldrei meinvörp í öðrum líffærum.
Þau hafa aftur á móti tilhneigingu til að dreifa sér innan
miðtaugakerfisins.
Til heilaæxla heyra einnig heilahimnuæxli en þau vaxa
frá himnum sem þekja heilann að utan. Þau eru oftast
góðkynja en sum hafa tilhneigingu til að hegða sér
eins og illkynja æxli. Miklu sjaldgæfari eru æxli frá
slímhúðarþekju sem klæða heilahólf heilans að innan og
einnig eitilfrumukrabbamein með uppruna frá heilanum.
Einnig teljast til heilaæxla ýmis góðkynja æxli eins og æxli
í heiladingli. Heilaæxli eru því af ýmsum tegundum og
gerðum og töluverður munur á hegðunarmynstri þeirra.
Tíðni: Hefur aukist hægt
Hér á landi greinast að meðaltali rúmlega fjörutíu einstaklingar á ári með heilaæxli, samkvæmt upplýsingum
frá Krabbameinsskránni og meðalaldur við greiningu
er um 55 ár. Tíðnin hefur verið hægt vaxandi. Fyrir fimm
áratugum voru heilaæxli um það bil helmingi sjaldgæfari
en nú. Fyrri hluta þessa tímabils jókst dánartíðnin en
síðustu tvo áratugi hefur heldur dregið úr henni.
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Orsakir: Lítið vitað
Ekki er mikið vitað um orsakir heilaæxla. Innan við
5% þeirra sem greinast með heilaæxli eiga ættingja
sem hafa einnig greinst með þennan sjúkdóm. Til
eru erfðasjúkdómar þar sem heilaæxli eru hluti af
sjúkdómsmyndinni en þessir sjúkdómar eru mjög
sjaldgæfir. Í langflestum tilfellum er því ekki um
arfgengan sjúkdóm að ræða.
Þeir sem hafa fengið geislameðferð á höfuð á yngri árum
eru í aðeins aukinni hættu á að fá heilaæxli einhvern tíma
síðar á ævinni, yfirleitt þá einhverjum áratugum seinna.
Ekki hefur verið sýnt fram á að tengsl séu á milli heilaæxla
annars vegar og reykinga, áfengisnotkunar og notkunar
á farsímum hins vegar, en hið síðastnefnda er nú mikið
rannsakað.
Einkenni: Höfuðverkur o.fl.
Einkennin eru frá því að vera engin, í það að vera mjög
mikil. Heilaæxli sem vaxa mjög hægt valda stundum
engum einkennum en uppgötvast fyrir tilviljun vegna
rannsókna á öðrum sjúkdómum. Í öðrum tilfellum getur
verið um almenn einkenni að ræða eins og þreytu, orkuleysi, höfuðverk og ógleði. Þessi einkenni eru það almenn
að þau eru ekki sérstök fyrir heilaæxli, enda eru heilaæxli
tiltölulega sjaldgæf. Margt annað getur valdið þessum
einkennum.

Alvarlegri einkenni sem oftast leiða beint til greiningar á
heilaæxlum eru einkenni eins og flog, lamanir í útlimum,
taltruflanir og sjóntruflanir. Staðsetning æxlanna hefur
áhrif á hvers konar einkenni koma fram.
Greining: Segulómmyndataka
Besta aðferðin við greiningu heilaæxla er segulómmyndataka. Hún getur gefið til kynna hvers eðlis æxlið
er. Stærð þess sést vel, hvernig það er formað og hvar
það er staðsett í heilanum. Einnig kemur í ljós hvort
um eitt eða fleiri æxli er að ræða. Segulómmyndin
hjálpar skurðlækninum að ákveða hvort aðgerð sé
möguleg og þá einnig hversu umfangsmikil hún getur
orðið. Sneiðmyndir geta að einhverju leyti komið í stað
segulómunar.
Ef segulómmyndin gefur til kynna að um sé að ræða
góðkynja æxli eða í það minnsta hægt vaxandi æxli
getur komið til greina að aðhafast ekkert frekar en
fylgjast með viðkomandi, sérstaklega ef lítil sem engin
einkenni eru til staðar. Að öðrum kosti er framkvæmd
aðgerð, ekki síst til að ákvarða vefjagreiningu og til
að athuga um hvers konar æxli er að ræða, eðli þess
og hegðun, svo hægt sé að taka ákvörðun um frekari
meðferð.
Blóðprufur bæta litlu sem engu við greiningu heilaæxla
né við spár um framgang sjúkdómsins og hafa því litlu
hlutverki að gegna.

