
Hvad er
aplastisk anæmi?
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Hvad er aplastisk anæmi?

Inde i kroppens knogler ligger knoglemarven.

Den laver blod til kroppen. Blod har celler, som kaldes røde og hvide 
blodlegemer og blodplader.
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Hvad gør blodlegemerne?

Når vi trækker vejret, får vi 
ilt ned i lungerne. De røde 
blodlegemer tager ilten fra 

lungerne og sender den 
rundt i kroppen -

og det giver energi.

De røde blodlegemer

De hvide blodlegemer

Blodpladerne

De hvide blodlegemer 
forsvarer kroppen mod 
virus og bakterier. De 
hjælper dig til at blive 
rask, hvis du er syg.

Hvis du har slået dig, 
hjælper blodpladerne, så 

det stopper med at bløde.
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Hvad sker der, når man har aplastisk anæmi?

O
2 O

2

O
2

O
2 O

2

O
2

O
2 O

2

O
2

O
2
O
2

O
2

O
2 O

2
O

2

? ?
?

?

?

Når man har aplastisk anæmi, har 
knoglemarven glemt, hvordan den skal 
lave de røde og hvide blodlegemer og 
blodpladerne - og så har kroppen ikke 
nok af dem til at være frisk.
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Når man ikke har nok blodlegemer,
kan det mærkes

Når der ikke 
er nok røde 

blodlegemer 
i kroppen, 
bliver man 
let svimmel 
og træt, og 

man bliver let 
forpustet.

Når der ikke er 
nok blodplader, 
får man nemt 

blå mærker, og 
man får måske 

også nemt 
næseblod.

Når der ikke 
er nok hvide 

blodlegemer, kan 
man let blive syg, 
og man kan være 
syg i længere tid 

end andre.
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Hvordan bliver man rask igen?

Man kan få knoglemarv fra 
en rask person ind i kroppen 
gennem en plastslange fra 
en pose. Knoglemarven fra 
den anden person finder 

selv frem til knoglen og lærer 
knoglemarven, hvordan den 
skal lave blodlegemer igen.

Nogle med aplastisk anæmi 
har brug for at få lidt ekstra 

blod for at holde sig friske. Fra 
raske mennesker kan man få 
blod med raske blodlegemer, 

så man får det bedre.

Blodtransfusion

Medicin
Man kan også få medicin, som 
hjælper knoglemarven med at 

huske, hvordan den laver 
blodlegemer igen. 

Nogle har måske også brug 
for medicin til at slå feber 
eller bakterier ned, indtil 

kroppen igen er frisk og kan 
klare det selv. 

Knoglemarvstransplantation

Blod

Knoglemarv
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Lav en tegning af noget, I har oplevet sammen 
eller glæder jer til, og giv den til den, der er syg

Optag en lille film på en telefon – måske en 
hilsen fra klassen?

Lav en hjemmelavet gave. Det kan være noget, 
du syr, former eller bygger

Find på sjove, men rolige lege, I kan lege sammen 
– fx spille spil, tegne, lave mad eller bygge LEGO

Send en SMS eller et brev. Du kan fx skrive, at du 
glæder dig til, I skal lege igen

Sådan kan du være sød ved én med
aplastisk anæmi
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