
Aplastisk
Anæmi
Denne folder er til dig, der kender en voksen eller et barn med 
sygdommen aplastisk anæmi. 

Den giver dig et hurtigt overblik over, hvad aplastisk anæmi er, 
hvordan man har det, når man har aplastisk anæmi, samt 
hvordan sygdommen behandles.
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Hvad er aplastisk anæmi?
Aplastisk anæmi er en sjælden, men alvorlig og i nogle tilfælde livstruende form for 
knoglemarvssvigt. I Danmark er der omkring 25 tilfælde om året, heraf ca. to tilfælde 
blandt børn.  Sygdommen rammer oftest yngre mennesker mellem 15 og 25 år og ældre 
over 60 år. 

Knoglemarven findes i det inderste af knoglerne og består for det meste af bloddannende 
væv, der indeholder stamceller. Stamcellerne kan dele sig og udvikle sig til blodets tre 
typer blodlegemer: Røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader. Blodlegemer 
har en begrænset levetid og skal erstattes hele tiden. Stamcellerne deler sig og modnes 
til de typer blodlegemer, som kroppen har brug for på det gældende tidspunkt.
Ved aplastisk anæmi er der sket en skade på eller en undertrykkelse af knoglemarvens 
stamceller, så de blodlegemer, kroppen løbende bruger, ikke kan blive erstattet i 
tilstrækkelig grad. Og det er noget, der kan mærkes.

Symptomer på aplastisk anæmi
Symptomerne afhænger af, hvor svækket knoglemarvens funktion er, og dermed hvor 
få hvide og røde blodlegemer og blodplader, stamcellerne danner. Typisk kan de være:

For få røde blodlegemer: 
Træthed, åndedrætsbesvær og 

svimmelhed.

For få hvide blodlegemer: 
Gentagne infektioner.

For få blodplader: Blå mærker, 
næseblod og lignende blødninger 

fra slimhinder.

De røde blodlegemer 
transporterer ilt fra 
lungerne til kroppens væv 
og kuldioxid fra kroppens 
væv tilbage til lungerne, 
hvor det bliver udskilt igen. 

Stamcelle Stamcelle

De hvide blodlegemer er vigtige 
for kroppens immunforsvar. De 
forsvarer kroppen mod bakterier 
og infektioner, dels ved at dræbe 
bakterier og svampe, men også 
ved at producere antistoffer. 

Blodpladerne er de 
mindste blodlegemer. 
De klumper sig 
sammen og danner små 
”propper”, så sår lukkes 
og blødninger standses. 
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Læs mere på www.aplastiskanaemi.dk 
På siden aplastiskanaemi.dk kan du få meget mere viden om 
både sygdom, årsager, symptomer og behandling – 
ligesom du kan se film om aplastisk anæmi,  læse og se 
film om andres beretninger om sygdommen.

Knoglemarvstransplantation, hvor stamceller fra en rask donor tilføres via et 
kateter i armen og derefter genopbygger den syges knoglemarv. Dette er 
den foretrukne behandling af aplastisk anæmi for personer under 40 år, hvis 
der er en egnet søskendedonor.

Medicinsk behandling, der undertrykker kroppens immunforsvar, så det ikke 
længere angriber stamcellerne i knoglemarven – og knoglemarven derved 
igen kan danne tilstrækkeligt med blodlegemer.

Støttebehandlinger, fx blodtransfusioner eller antibiotika, der hjælper 
kroppen i tilfælde af henholdsvis alvorlig mangel på røde blodlegemer 
og/eller blodplader, eller en infektion.

Medicin

Årsager til aplastisk anæmi
Hos de fleste (op til 75%) opstår aplastisk anæmi, uden at man kender årsagen. Man 
mener, at kroppens immunforsvar er blevet aktiveret på en måde, så det begynder 
at bekæmpe kroppens egne bloddannende stamceller i knoglemarven i stedet for at 
bekæmpe infektioner udefra, som det plejer og bør. Det kaldes en ’autoimmun reaktion’. 
Det betyder, at stamcellerne i knoglemarven med tiden udslettes og bliver erstattet med 
fedtvæv. Hos nogle kan sygdommen dog udløses af fx medicin, giftstoffer, virus eller den 
kan være arveligt betinget. 

Sådan behandles aplastisk anæmi
Overordnet er der tre måder at behandle aplastisk anæmi på. Mange med aplastisk 
anæmi vil opleve at få en kombination af nedenstående behandlinger:
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