
    

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

Baggrundsinformation til medier

Kræftsygdomme  
i blodet, knoglemarven og lymfesystemet1

Hvordan produceres blodlegemer normalt? 2, 3

Blodlegemer dannes i knoglemarven via en proces 
kaldet hæmatopoiese. Udover knoglemarven  
involverer processen også det lymfatiske system.

Knoglemarven
Knoglemarven er det 
spongiøse væv, som  
findes inde i knoglerne:

Kraniet

Brystbenet  
og brystkassen 

Ryghvirvlerne

Bækkenet 

Rørknoglerne  
(f.eks. i arme, ben og fingre)

Det lymfatiske system
Lymfatiske organer,  

der er involveret i  
hæmatopoiesen, er:

Brislen

Lymfeknuder

Milten

Knoglemarven indeholder ikke-specialiserede celler, kaldet de bloddan-
nende stamceller. Efterhånden som de deler sig og modnes, bliver de mere 
specialiserede og udvikles til en af de tre typer af blodlegemer med hver 
sin specifikke funktion.

Hvide blodlegemer
Beskytter kroppen mod infektioner og 
 er med til at regulere immunforsvaret

Røde blodlegemer
Transporterer ilt rundt  
i kroppen

Blodplader
Får blodet til at størkne 
og forhindrer blødning

Lymfocytter
Lymfocytter er en type af hvide blodlegemer, som indeholder  
B-celler og T-celler. Lymfocytter spiller en vigtig rolle i regulering  
af immunforsvaret.

B-celler og T-celler
Begge typer af celler produceres som regel i knoglemarven.  
B-celler modnes også i knoglemarven, mens T-celler modnes  
i brislen. Plasmaceller er en særlig type hvide blodlegemer.T-celle B-celle

Blodlegemer lever kun i en begrænset periode. Derfor skal de konstant 
udskiftes i det korrekte antal for at opfylde kroppens behov. En af miltens 
vigtigste funktioner er at fjerne de brugte blodlegemer fra blodcirkulationen.

En anden komponent i blodet er plasma.

Hvad er årsagerne til kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet?1

For at kunne fungere korrekt skal kroppen producere præcis den rette mængde af hver type blodceller. Kræftsygdomme  
i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet opstår, når knoglemarven ikke kan danne blodlegemer på normal vis og i den 
rette mængde. Årsager til kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet kan være:

Infektion Dårligt  
immunforsvar

Stråling Nogle former 
for kemoterapi 

Genetiske 
sygdomme

Visse kemiske 
stoffer

Miljømæssige 
faktorer

Autoimmune 
lidelser

Hvad er symptomerne på kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet?4

Mange symptomer på 
dissse kræftsygdomme 
skyldes, at der er færre 
sunde, velfungerende 
blodlegemer eller en over-
produktion af unormale 
celler, som skaber plads-
mangel der, hvor blod-
legemerne produceres, dvs. 
i knoglemarven og det 
lymfatiske system.

Symptomer på kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet kan variere, men kan omfatte:

   Infektioner 
   Feber
Som følge af færre hvide 
blodlegemer

   Uforklarligt eller 
uventet vægttab

 Træthed 

   Stakåndethed/  
åndedrætsbesvær

Som følge af færre røde  
blodlegemer

   Hyppige blå mærker  
(uden grund) 

   Blødninger (f.eks.  
alvorligt næseblod)

Som følge af færre  
blodplader

   Hævede/ømme kirtler 

   Knoglesmerter
Som følge af en koncentration af unormale blod-
legemer i knoglemarven og det lymfatiske system
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Kræftsygdomme  
i blodet, knoglemarven og lymfesystemet1

De forskellige typer af blodkræft?1, 5–12

Der findes 140 forskellige kræftsygdomme i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet, som kan inddeles i tre hovedgrupper

Leukæmi
Kræft i de hvide blodlegemer 

Bestemmes ud af:
•	Typen	af	påvirkede	hvide	blodlegemer
•		Om	sygdommen	er	akut	(udvikler	sig	 

hurtigt) eller kronisk (udvikler sig langsomt)

Lymfekræft (også kaldet lymfom)
En fælles betegnelse for en lang række kræft-
sygdomme, der udgår fra en undergruppe af 
hvide blodlegemer.

De to primære typer er:
•	Hodgkins	lymfom	(HL)
•	Non-Hodgkins	lymfom	(NHL)

Knoglemarvskræft (Myelomatose)
Kræft i plasmaceller i knoglemarven 

De kræftramte plasmaceller producerer  
store mængder unormale antistoffer  
(også kaldet immunoglobulin), som svækker 
organer eller væv

Andre sygdomme der er nært beslægtede med blodkræft, og som kan udvikle sig til leukæmi, er:

Myeloproliferativ neoplasi
En gruppe af sygdomme i knoglemarven, hvor der  
produceres overskydende celler

Myelodysplastisk syndrom
En gruppe af sygdomme, der er kendetegnet ved en svigtende 
knoglemarvsfunktion, som fører til blodmangel
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