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Den blodige historie  

Blod er gennem tiderne blevet tillagt mange forskellige betydninger, og der er blevet 

eksperimenteret med åreladninger og blodtransfusioner på et utal af måder og med mange 

forskellige mere eller mindre gode resultater. Nogle af de største skridt mod succesfulde 

blodtransfusioner var opdagelsen af blodtyperne og oprettelsen af blodbanker. I dette afsnit 

fortælles historien om blod og blodtransfusioner.  

 

Blodets kraft og symbolik  

Der har altid knyttet sig en særlig symbolik og kraft til blodet. I mange kulturer har folk anset blod 

for at besidde religiøse og magiske kræfter. 

Blandt primitive folkeslag herskede den opfattelse, at man - ligesom ved kannibalisme - kunne få 

overført kræfter ved at drikke et dyrs eller et menneskes blod. I det antikke Rom var det 

almindeligt, at tilskuerne efter en gladiatorkamp løb ind i arenaen og drak blodet fra de døende dyr 

og gladiatorer. 

At årelade med levende igler 

Man mente altså, at blodet havde en form for kraft i sig, som man respekterede, og som både 

knyttede sig til psyken og til legemet. Idéen om at »justere« mængden af blod i en person opstod 

tidligt, eftersom det altid har været evident, at hvis en person mistede for meget blod, så døde 

vedkommende. 

På den baggrund opstod de første eksperimenter med åreladninger, hvor man drænede en person for 

en bestemt mængde blod. Disse forsøg var baseret på den moderne lægekunsts fader, Hippokrates’ 

teorier om kroppens fire væsker: Blod, urin, gul galde og sort galde. Hver af disse væsker havde en 

funktion, og gav en person sine egenskaber og personlighed. 

Man mente, at mange sygdomme skyldtes, at fordelingen mellem de fire væsker var i uorden. 

Blodet ansås som den vigtigste af de fire væsker: Det var her, lidenskaben lå. Var en person 

sindssyg, kunne han blive kureret ved at lade sig årelade og med blodet fjerne noget af lidenskaben. 

Åreladning skete enten ved små snit i albuebøjningen med særligt snedige maskiner, eller ved 

påsætning af levende, blodsugende igler. Åreladninger blev dog ikke kun brugt til at justere de fire 

væsker og behandle sygdomme. Landbefolkningen brugte det også som et »pift« om efteråret, fordi 

de følte, at det gav dem ekstra energi. Igler og åreladning blev dog først og fremmest brugt til at 

kurere diverse sygdomme. Det er ikke utænkeligt, at vores oldeforældre har fået »behandlet« 
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sygdomme ved hjælp af igler.  

 

 

Første blodtransfusion fra dyr til menneske 

Man mente altså, at en person kunne få det bedre, hvis man »justerede« mængden af blod, og noget 

tyder på, at de gamle egyptere - allerede i årtusindet før vor tidsregning - forsøgte at give mennesker 

blod. 

Den første egentlige blodtransfusion fandt sted i årene omkring 1667. Ingen er dog helt sikre på, om 

det var engelske eller franske videnskabsmænd, der først kom på idéen. Inden for videnskaben 

bekrigede de nemlig hinanden for at få lagt navn og nation til de nye opdagelser, der var så mange 

af sidst i 1600-tallet. 

Syd for Den Engelske Kanal sad den franske videnskabsmand Denis, der bl.a. var livlæge for 

Solkongen, Louis XIV. Han havde udført en del eksperimenter med blod, og overvejet blodets 

funktioner og egenskaber. I 1667 fandt han et »forsøgsdyr«: En midaldrende brandstifter og nudist, 

Mauroy, en »skidt knægt«, der var kendt for at være brutal og ofte banke sin kone. Foran en stribe 

fine herrer tappede Denis den rå håndværker for ca. 300 gram blod og indgav ham bagefter en 

kopfuld blod, som han havde tappet fra en blid kalv. Denis mente, at han ved at overføre kalvens 

blod, også overførte dens milde egenskaber, hvorved Mauroy ville blive kureret for hans brutalitet. 

Eksperimentet lykkedes… nogenlunde. Mauroy klagede ganske vist over brændende smerter op ad 

den arm, hvor blodet var blevet indgivet, han mistede bevidstheden og fik sort urin, men overlevede 

trods alt transfusionen. Han blev nok mere syg, end han blev blid som en kalv. 

 

Samtidig, nord for Den Engelske Kanal, sad nogle fornemme gentlemen i The Royal Society og 

diskuterede englænderen William Harveys opdagelse af blodets cirkulation: At blodet bliver 
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transporteret fra hjertet via arterier og tilbage til hjertet via vener. Konsekvensen af denne opdagelse 

var, at hjertet - der hidtil havde været sæde for bl.a. kærligheden og troen - nu blev »reduceret« til et 

stykke levende maskineri. 

Dette var en stor opdagelse for videnskabsmændene. De havde indtil da eksperimenteret med at 

transfundere blod fra kvæg, lam, hunde og heste og efterfølgende indgive alskens væsker: Vin, øl, 

mælk og urin! Hvis man stikker en kanyle, der i gamle dage var lavet af sølv, ind i en vene der fører 

blodet til hjertet, er der intet tryk på og blodet størkner i nålen. Hvis man gør det samme i en arterie, 

er der masser af tryk på, og blodet sprøjter ud. (Hos modtageren af blodet skal det naturligvis gøres 

omvendt). Ironisk nok - og heldigvis - er det sikkert på grund af denne manglende viden, at mange 

mennesker faktisk overlevede at modtage blod fra dyr... fordi blodet simpelthen aldrig kom ind i 

patientens blodårer! 

Dengang havde man nemlig brug for det tryk, der er i arterierne, for at kunne gennemføre en 

tapning. I dag kan man tappe fra venerne ved at anlægge en såkaldt stase, som forhindrer et 

tilbageløb af blod fra venerne ved, at der bliver lagt et stramt bånd om fx overarmen. Denne proces 

er derfor langt mindre dramatisk end tidligere. Og når blodposen hænger under donor, løber blodet 

alligevel af sig selv. 

 

Første transfusion fra menneske til menneske 

Den første transfusion fra menneske til menneske blev foretaget af den engelske læge James 

Blundell. Den fandt sted i London i 1818, efter at forsøgene med blod havde ligget stille i 150 år. 

Blundell indsprøjtede små mængder friskt blod - fra i alt tyve forskellige donorer - i en patient, der 

var alvorligt syg af mavekræft. Patienten overlevede ganske vist ikke, men Blundell fortsatte sit 

arbejde med en videnskabelig nøjagtighed, der var usædvanlig for perioden. I løbet af de næste ti år 

foretog han ca. ti transfusioner, og i halvdelen af tilfældene overlevede patienten. 

Også spørgsmålet om, hvor blodet skulle komme fra, optog Blundell. Fordi det ofte drejede sig om 

hastesituationer, mente Blundell, at det var upraktisk at benytte dyreblod, for som han sagde: »En 

hund kan måske komme, når man fløjter, men dyret er for lille. En kalv kunne synes egnet til 

formålet, men den er ikke blevet oplært i at gå op ad trapperne.« 

Ellers beskæftigede man sig dengang ikke meget med spørgsmålet om, hvem der skulle donere 

blodet. I Tyskland blev der præsenteret et forslag om, at dødsdømte skulle benådes - forudsat at de 

resten af deres liv forpligtede sig til at give blod - men det vides ikke, om dette nogensinde blev til 

mere end et forslag. 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Blundell_(physician)
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Landsteiners tigerspring: A, B, AB og 0 

Resultaterne af transfusionerne var lige så uforudsigelige som slaget med en terning - bl.a. fordi 

man ikke var klar over, at mennesket har forskellige blodtyper, og at blod fra to personer derfor kan 

være uforligeligt. Hvis donor og patient ikke har samme blodtype, og deres blod derfor er 

uforligeligt, risikerer patienten at dø. 

Derfor kom det suverænt vigtigste tigerspring i transfusionens historie i 1901 med østrigeren Karl 

Landsteiners opdagelse af menneskets forskellige blodtyper. I 1909 klassificerede han 

menneskeblodet i de i dag så velkendte blodtyper A, B, AB og 0 (nul) og påviste, at det er 

katastrofalt at blande blodet mellem visse af typerne. 

I 1930 fik Landsteiner Nobelprisen i Medicin for opdagelsen af menneskets blodtyper. 

 

Fremskridt under verdenskrigene 

Man kan sige meget grimt om krige, men de store krige har også været den triste baggrund for 

eksperimenter og fremskridt inden for mange forskellige områder, herunder blodtransfusion. 

Den første mobile blodbank blev oprettet i forbindelse med 1. verdenskrig. Den blev etableret af 

den engelske hær på slagmarken i Frankrig. Flere forskere havde - mere eller mindre uafhængigt af 

hinanden - i årene 1914-1916 udviklet en væske bestående af vand, salt, citrat og sukker, som man 

kunne tilsætte donorblodet, så det ikke størknede. Det banede vejen for opbevaring af blodet, så 

man ikke længere behøvede at overføre det direkte fra donor til patient. På slagmarken i Frankrig 

kunne man således opbevare blodet i 10-26 døgn, før det blev brugt. 

Den første »rigtige« hospitalsblodbank blev oprettet i 1932 i Sankt Petersborg, og i 1937 brugte 

man for første gang ordet blodbank, da man oprettede en sådan på Cook County Hospital i Chicago. 

Det er værd at hæfte sig ved, at blodet i denne bank blev skaffet fra frivillige donorer. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
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Efter 2. verdenskrig vendte mange læger hjem fra fronten. De havde set, hvor meget gavn 

blodtransfusion kunne gøre fx for sårede soldater, der havde fået amputeret et ben. På grund af 

lægernes erfaringer, som de bragte med sig ud i det civile liv, blev der i efterkrigstiden oprettet 

blodbanker verden over. 

Opbevaringen af blod blev gjort endnu lettere med indførslen af den robuste blodpose af plastic i 

1953. Indtil da havde man opbevaret blodet i glasflasker, men de var svære at transportere og gik let 

i stykker. Anvendelsen af blodposer gjorde det også praktisk muligt at opdele en portion blod i 

blodets enkelte bestanddele under sterile forhold. 

 

Opsummering 

Man har i flere århundreder eksperimenteret med at tappe og indgive blod, for på denne måde at 

justere mængden af blod. Åreladninger blev bl.a. brugt til at kurere folk, der var sindssyge. Man 

mente, at hvis man fjernede noget af den sindssyges blod – som var den væske, der indeholdt 

lidenskaben – så ville personen blive rask. Åreladninger blev også brugt som et »pift« om efteråret, 

hvis folk følte, at de havde brug for mere energi. 

Ud over åreladninger blev der eksperimenteret med blodtransfusioner - både fra dyr til mennesker 

og mennesker imellem. Man mente bl.a., at man kunne overføre nogle af et dyrs egenskaber ved at 

transfundere dyrets blod til et menneske. At disse eksperimenter ikke altid slog folk ihjel skyldes 

sandsynligvis, at der rent faktisk ikke kom noget blod ind i patienterne. 

Den første transfusion fra menneske til menneske foregik i 1818 og tilskrives den engelske læge, 

James Blundell. Ud over at forsøge at transfundere blod mellem to mennesker, interesserede 

Blundell sig for, hvor donorblodet skulle komme fra. 

En af milepælene i bloddonationens historie kom i 1901 med Karl Landsteiners opdagelse af 

menneskets blodtyper. Han beskrev i 1909 den inddeling af AB0-blodtypesystemet i blodtyperne A, 

B, AB og 0 (nul), som har været anvendt siden. 

I forbindelse med de to verdenskrige kom man endnu et skridt nærmere en organisering af 

bloddonation. Under 1. verdenskrig fandt man ud af at tilsætte en væske bestående af vand, salt, 

citrat og sukker til blodet, så det ikke størknede. Herefter behøvede man ikke længere at 

transfundere blodet direkte fra donor til patient. Dette førte til oprettelsen af de første blodbanker i 
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1930'erne. Opbevaringen af blodet i blodbankerne blev i 1953 gjort lettere ved at udskifte de 

glasflasker, man tidligere havde opbevaret blodet i, med blodposer af plastic. 

Spørgsmål 

1) Hvilke fire væsker mente Hippokrates gav en person egenskaber og personlighed? 

2) Hvorfor overlevede så mange mennesker blodtransfusionerne mellem dyr og mennesker? 

3) Hvad hedder de fire blodtyper Karl Landsteiner opdagede i 1901 og kortlagde 1909? 

4) I hvilket årti opstod de første rigtige blodbanker? 

5) Hvordan opbevarede man blodet før og efter 1953? 

 

Blodets funktioner og bestanddele  

Blodet er en spændende del af vores krop. Det består af mange milliarder blodlegemer i en væske 

kaldet plasma. Blodet er med til at sikre, at kroppen fungerer. Dette afsnit fortæller, hvilke 

funktioner blodet varetager i kroppen, og hvad det består af.  

Blodets funktioner  

Blodet udgør ca. 7 % af et menneskes vægt. I gennemsnit har en kvinde 4½ liter blod og en mand 6 

liter blod i kroppen. Blod består af celler: Røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader, der 

svømmer rundt i en strågul væske kaldet plasma. Plasmaet består af næringssalte, proteiner, sukre 

og fedt. Blodet har tre vigtige funktioner: Transport, forsvar og regulering. 
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Transport 
Hver celle i kroppen er afhængig af at få tilført næringsstoffer og ilt. Samtidig skal affaldsstoffer, 

som fx kuldioxid, transporteres væk. Disse opgaver varetages af blodet, hvis cirkulation i blodbanen 

gør det muligt at transportere stoffer fra én del af organismen til en anden. 

Blodet og blodbanen, som er en del af kredsløbet, er altså bl.a. ansvarlige for transporten af ilt (O2) 

til organerne samt for at fjerne kuldioxid (CO2) og andre affaldsstoffer. Via de røde blodlegemer 

fører blodet ilt fra lungerne til organer, væv og muskler. Samtidig optager de røde blodlegemer den 

kuldioxid, der dannes i organer, væv og muskler, og fører den tilbage til lungerne, hvor den 

udskilles med udåndingsluften. Blodet kan altså ses som et transportorgan, der sørger for, at alle 

kroppens organer får tilført næring og ilt, og får afgivet kuldioxid og andre affaldsstoffer. 

 

Forsvar 
Blodet er også med til at forsvare kroppen mod indtrængende mikroorganismer som fx bakterier, 

virus, svampe og parasitter, der kan fremkalde sygdomme. De hvide blodlegemer, der flyder med 

blodet rundt i hele kroppen, har den egenskab, at de kan angribe og ødelægge de skadelige 

mikroorganismer, som vi får ind i kroppen gennem huden eller gennem det, vi indånder og spiser. 

De hvide blodlegemer forsvarer kroppen mod mikroorganismerne, idet de hurtigt kan nå frem til, 

angribe og ødelægge bakterier og virus. Blodet er altså også en del af kroppens forsvar mod 

sygdomme. 

Regulering 
Reguleringen af temperaturen i kroppen sker ved en regulering af blodets cirkulation. Kroppens 

temperatur reguleres nedad, når blodet fører varme fra de indre organer til den kølige hud. 

Overskud af varme i kroppen medfører, at blodkar udvides, så der føres mere blod ud til huden, 

hvor det bliver kølet af. Når blodkarrene i huden udvider sig, løber der mere blod nær hudens 

overflade, som bliver rød, og der afgives varme. Samtidig afgiver blodet væske 

til svedkirtlerne, hvilket også sænker kroppens temperatur, når sveden 

fordamper fra hudens overflade. Hvis kroppen derimod har brug for at holde på 

varmen, lukker blodkarrene sig sammen, og blodet holdes væk fra huden, der 

bliver bleg og kold. Blodet er altså også kroppens redskab til regulering af 

temperaturen. 

 

Blodets bestanddele 

Blodet indeholder som nævnt fire typer celler: Røde blodlegemer, hvide 

blodlegemer, blodplader og plasma. Blodet består af ca. 45 % blodceller, 

http://bloddonor.dk/undervisning/dit-blod/ordforklaring#b
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nemlig de røde og hvide blodlegemer samt blodpladerne. Blodcellerne indgår i en væske, som 

kaldes plasma. Plasma udgør de resterende 55 % af blodet. 

Blodceller 
Blodcellerne opdeles efter deres udseende og funktion i tre forskellige grupper. Blodets celler består 

af ca. 25.000 milliarder røde blodlegemer, ca. 30 milliarder hvide blodlegemer 

og ca. 1.000 milliarder blodplader og fylder godt 2 liter. Blodcellerne dannes i knoglemarven, og 

der opretholdes hele tiden et meget præcist indbyrdes forhold mellem de tre forskellige typer celler. 

Røde blodlegemer (erytrocytter) udgør hovedparten af blodets celler. Røde blodlegemer er 

skiveformede celler, der er ca. 7,5 µm (= mikrometer, 

svarende til 0,0075 millimeter) i diameter og de har 

nærmest form som en tørret abrikos. Levetiden for et 

rødt blodlegeme er i gennemsnit 120 dage, hvorefter 

det går til grunde. Hvert sekund udskiftes cirka 2 

millioner røde blodlegemer. 

De røde blodlegemer indeholder et protein, der hedder 

hæmoglobin. Hæmoglobin binder ilt i lungerne, og 

frigiver det igen ude i vævene, hvor der er behov for 

ilt. Det er hæmoglobin, som gør, at blodet er rødt. Når 

blodet er blevet iltet i lungerne, er det klart rødt, og på 

vej tilbage fra vævene, når ilten er afgivet, er blodet 

mørkere. 

Hæmoglobin er nødvendigt for, at blodet kan transportere ilt (O2) fra lungerne og ud til væv og 

organer, hvor det hele tiden forbruges. Hæmoglobin transporterer også kuldioxid (CO2) fra væv og 

organer tilbage til lungerne, hvorfra det udåndes. Hæmoglobin er således en forudsætning for, at 

blodet kan udføre sin opgave som transportorgan. 

Mangel på røde blodlegemer kan fx opstå på grund af blodtab efter en operation eller efter en 

ulykke, men kan også skyldes, at blodlegemerne bliver nedbrudt hurtigere, end de bliver dannet. 

Mange sygdomme - herunder visse kræftformer - vil give mangel på røde blodlegemer på grund af 

nedsat produktion, og patienter med disse sygdomme kan derfor have behov for at få en 

blodtransfusion. 

Hvide blodlegemer (leukocytter) er en vigtig del af immunforsvaret. Hvide blodlegemer er 

kugleformede celler med en diameter på ca. 10-30 µm (= mikrometer, svarende til 0,010-0,030 

millimeter). Nogle typer har udposninger, der ligner og fungerer som fangarme. De hvide 

blodlegemer har en meget varierende levetid - fra få timer til flere år - og optræder i et væsentligt 

lavere antal end de røde blodlegemer. 
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De hvide blodlegemer opholder sig mest uden for blodbanen. Når de er i blodbanen, er det for at 

blive transporteret rundt i kroppen. Ellers er de at finde i kroppens væv - bindevæv, hud og organer 

- hvor de er med til at forsvare kroppen mod angreb fra mikroorganismer. Ud over at forsvare 

kroppen, fungerer de hvide blodlegemer også som organismens »skraldemænd«, der optager og 

fjerner døde celler. De hvide blodlegemer har også en sidste og meget vigtig egenskab: De kan 

genkende kroppens egne celler og skelne dem fra fremmede mikroorganismer. Denne fundamentale 

egenskab forhindrer dem i at angribe kroppens egne celler. 

 

Hvide blodlegemer opdeles efter deres funktioner og egenskaber i tre typer: Lymfocytter, 

monocytter/makrofager og granulocytter. 

Lymfocytter er de celler, der er »ansvarlige« for immunforsvaret. Ved immunforsvaret forstår man 

det fænomen, at ved angreb af en mikroorganisme, der har en anden overflade eller struktur end 

kroppens egne, reagerer lymfocytterne specifikt mod denne fremmede struktur. Lymfocytten 

gennemgår en udvikling, der fører til dannelse af stoffer, som reagerer med og ødelægger 

mikroorganismen med den fremmede struktur. Dette vil blive forklaret yderligere i afsnittet om 

antigener og antistoffer. 

Lymfocytter opdeles i T- og B-lymfocytter. En T-lymfocyt (også kaldet T-celler) identificerer eller 

udpeger de celler, som er blevet invaderet af den fremmede organisme. Der findes herudover 

specielle T-lymfocytter, som kaldes dræber-T-celler. De hjælper til med at destruere eller dræbe de 

inficerede celler. 

En B-lymfocyt (eller B-celler) danner de stoffer, der reagerer med organismen og den fremmede 

struktur. Herudover er nogle af B-lymfocytterne hukommelsesceller, som kan huske og genkende 

en tidligere infektion, og immunforsvaret kan derfor via B-lymfocytterne reagere hurtigere ved den 

næste lignende infektion. Hukommelsescellerne er altså med til at sikre, at kroppen ved et nyt møde 

med en organisme, der har en fremmed struktur, er i stand til at reagere meget hurtigere og langt 

kraftigere, således at infektionen slås ned med det samme. 

Monocytter er den del af de hvide blodlegemer, der fungerer som kroppens »skraldemænd«. De er 

aktive både i blodet og i andre væv, hvor de optager og tilintetgør mikroorganismer og udslidte 

celler. Ved infektion vil et større antal monocytter gå ud i vævet, hvor de omdannes til makrofager, 

der er i stand til at nedbryde de indtrængende mikroorganismer. Denne evne til at nedbryde 

mikroorganismer gør makrofagerne til en vigtig del af kroppens forsvar mod infektion. 

Granulocytter indeholder stoffer, som fx kan nedbryde væv. Granulocytterne kan optage ødelagt 

væv og mikroorganismer, og nedbryde det optagne materiale. Der findes tre slags granulocytter: 

Neutrofile, eosinofile og basofile granulocytter. 
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- Neutrofile granulocytter er involveret i kroppens bekæmpelse af forskellige bakterielle infektioner. 

Når væv bliver beskadiget, strømmer de neutrofile granulocytter til, og tilintetgør og sluger resterne 

af ødelagte celler og bakterier. Ved tilintetgørelsen vil granulocytterne selv gå til grunde, og der 

dannes den gule væske (pus), som ses i betændt væv. 

- Eosinofile granulocytter indeholder stoffer, som bruges ved bekæmpelse af parasitinfektioner og 

ved allergiske reaktioner udløst fx af allergi overfor parasitter eller husstøvmider. Stofferne forøger 

den allergiske reaktion. 

- Basofile granulocytter er de mest sjældne og indeholder også stoffer, der frigives ved allergiske 

reaktioner (overfølsomhedsreaktioner). Disse stoffer udvider de små blodkar fx i næsehulen, hvilket 

viser sig som høfeber/høsnue. 

Ud over de røde og de hvide blodlegemer består blodets celler også af blodplader. Blodpladerne 

adskiller sig fra de andre blodceller ved bl.a. deres funktion, størrelse og antal. 

 

Blodplader (trombocytter) er de mindste celler i blodet. Til gengæld er der mange af dem - ca. 

300.000 pr. kubikmillimeter blod. De har form som små runde skiver, der, når de aktiveres, 

omdannes til kugler, som ligner små søpindsvin. Blodpladerne har en diameter på ca. 3 µm (= 

mikrometer, svarende til 0,003 millimeter), og de lever ca. 9 

dage. 

Blodpladerne dannes i knoglemarven og flyder under normale 

omstændigheder bare rundt i blodet. Men hvis man får et sår 

eller en rift i huden, er det blodpladerne, der først træder til og 

stopper blødningen. Blodpladerne bliver tiltrukket af stoffer fra 

det beskadigede væv. Stofferne får dem til at svulme op, klistre 

sammen og sætte sig fast, så der hurtigt dannes en prop i hullet. 

Sårskorpen, der dannes efterfølgende, er en blanding af røde 

blodlegemer (trombocytter), blodplader og et protein i plasma, 

og den lukker hullet endeligt (se nedenstående illustration). 

 

Hvis kroppens indre organer bliver beskadigede, aktiverer blodpladerne nogle stoffer – 

koagulationsfaktorer - som får blodet til at størkne, og som får det indvendige væv til at hele. Det er 

med andre ord blodpladerne, der står for frigivelsen af de stoffer, der får blodet til at størkne, så 

kroppens indre organer heles. 

Plasma 
Udover celler består blodet også af plasma. Plasma udgør 55 % af blodet, og er den væske, som 

blodcellerne ligger i. Plasma er en gullig væske, der består af 90 % saltvand med en 

saltkoncentration, der svarer til havvands. Ud over saltvand indeholder plasma også fedtstoffer, 



Kilde: http://bloddonor.dk/undervisning/dit-blod 
 

hormoner, vitaminer, affaldsprodukter, sukkerstoffer og mange forskellige proteiner, der alle 

transporteres rundt med blodet. 

 

Et af disse proteiner er albumin, hvis funktion er at transportere forskellige stoffer rundt i blodet. 

Albumin kan ikke trænge gennem karvæggen, og bliver derfor i blodbanen, hvor det er med til at 

sikre en høj koncentration af det stof, som fastholder plasma i blodbanen. Uden albumin ville 

vandet sive ud gennem karvæggen, fordi trykket er højere inde i karret, end det er i vævet udenfor. 

Mængden af plasma sikrer normalt et passende forhold mellem mængden af blodceller og mængden 

af væske. Ved for mange blodceller øges blodets tykkelse, hvilket medfører en voldsom øgning af 

det arbejde, hjertet skal præstere for at pumpe blodet rundt i blodbanen. Hvis det ikke kan det, 

svigter hjertets funktion, og man får symptomer som ved en blodprop i hjertet. 

Ud over albumin og andre transportproteiner indeholder plasma både antistoffer, der er produceret 

af immunforsvaret og koagulationsfaktorer, som får blodet til at størkne. 

 

Opsummering 

Vores blod har overordnet tre vigtige funktioner: Det sørger 

for at transportere ilt, næringsstoffer, 

mm., rundt i kroppen og ud i organer og væv. Blodet 

forsvarer vores krop mod mikroorganismer, der angriber os udefra. Alle blodets bestanddele tager 

del i dette forsvar - både blodceller og plasma. Blodet regulerer også temperaturen i vores krop. 

De røde blodlegemer - erytrocytterne - transporterer ved hjælp af hæmoglobin, ilt til kroppens 

organer. Hæmoglobinet giver de røde blodlegemer og blodet den røde farve. De røde blodlegemer 

danner sammen med blodpladerne den skorpe, der lukker et sår. 

De hvide blodlegemer - leukocytterne - er de hovedansvarlige celler i kroppens immunforsvar. De 

findes i, og opholder sig også uden for, blodbanen, hvor de forsvarer kroppen mod smitte. De hvide 

blodlegemer opdeles i tre forskellige hovedgrupper - lymfocytter, monocytter/makrofager og 

granulocytter - der har hver deres funktion: Lymfocytterne genkender og identificerer antistofferne i 

det tilpassede immunforsvar. De reagerer mod fremmede organismer og »dræber« dem. Monocytter 

og makrofager nedbryder og ødelægger udslidte eller døde celler. Granulocytter indeholder 

enzymer, der nedbryder ødelagte væv. Det er på denne måde, at døde celler eller andre 

mikroorganismer fjernes fra kroppen. De hvide blodlegemer er altså både kroppens »dræbere« og 

»skraldemænd«. 

Blodpladerne - trombocytterne - bliver aktive, når vi får et sår, og der går hul på blodkar og væv. 

Blodpladerne danner hurtigt en prop i hullet og aktiverer de koagulationsfaktorer, der får blodet til 

at størkne og danne sårskorpe. Under sårskorpen dannes nyt væv og hullet lukkes. 
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Plasma består hovedsageligt af saltvand og er med til at transportere næringsstoffer og flydende 

affaldsstoffer rundt i blodet. Herudover sørger plasma for, at blodet ikke bliver for tykt, så hjertet 

ubesværet kan pumpe det rundt i kroppen. 

Spørgsmål 

1) Giv et eksempel på, hvordan blod fungerer som et transportorgan. 

2) Nævn de tre slags celler i blodet? 

3) Hvad giver blodet den røde farve? 

4) Hvad hedder de to typer lymfocytter, og hvilke funktioner har de hver især? 

5) Hvad er blodpladernes funktion? 

6) Nævn nogle af de stoffer, man kan finde i plasma. 

 

Kroppens immunforsvar  

Kroppens forsvar mod infektioner, og dermed mod infektionssygdomme, er en kompliceret proces. 

Forsvaret involverer blodet og især de hvide blodlegemer, der bidrager til forsvaret af kroppen på 

forskellige måder, som det kort er beskrevet i kapitel 3. Til forsvaret mod og bekæmpelsen af 

mikroorganismer hører de antistoffer, som findes i blodet, og som er rettet mod de tilsvarende 

antigener, som bl.a. findes på overfladen af de bakterier og vira, der kan gøre os syge. Dette kapitel 

vil handle om antigener, antistoffer og immunitet. Herudover vil det kort omtale smitte med hiv og 

sygdommen aids, der knytter sig til vores immunsystem.  

Antigener og antistoffer 

 

Antigener 
Antigener er den fælles betegnelse for stoffer, der kan fremkalde dannelse af antistoffer. Et antigen 

er altså en slags antistof-stimulator. Antigener kan være en del af en celles overflade (fx af en 

mikroorganisme), eller de kan være frie og ubundne. De findes overalt i naturen - også i vores krop. 

Nogle antigener er en del af de celler, som vores krop er bygget op af. De er således velkendte af 

det pågældende menneskes immunsystem og vil derfor ikke give anledning til dannelse af 

antistoffer hos netop den person. Men hvis de overføres til et andet menneske ved fx 

blodtransfusion eller organtransplantation, kan der dannes antistoffer mod dem. 

Andre antigener er fremmede for alle menneskers immunsystem, fordi de ikke tilhører vores krop 

og derfor ikke kendes i forvejen. Et fremmed antigen kan fx sidde i overfladen af bakterier, virus, 

svampe, orme og mange andre mikroorganismer. Et antigen kan også stamme fra fx et 

transplanteret organ eller en blodtransfusion. 
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Fremmede antigener kan komme ind i vores krop på forskellige måder, fx gennem mad, vand og 

den luft, vi indånder. Når vores immunsystem finder fremmede antigener i vores krop, vil det 

angribe disse og dermed bekæmpe den bakterie eller det virus, som antigenet sidder i overfladen af. 

Immunsystemets bekæmpelse af fremmede antigener frigør samtidig stoffer fra de involverede 

celler - stoffer som får os til at føle os syge, fx fordi legemstemperaturen stiger. 

Antigen og gen 

Et antigen må ikke forveksles med et gen. Gener og antigener er to vidt forskellige ting. Der er dog 

en vigtig sammenhæng mellem dem, idet det er genet, der afgør hvilke slags antigener, der findes i 

en organisme. Gener er de arveanlæg, der findes i vores kromosomer, og som vi arver fra vores 

forældre. Generne indeholder de grundlæggende informationer, som er afgørende for en persons 

egenskaber. Antigener findes bl.a. på cellers overflade og er en af de egenskaber, som bestemmes af 

generne. 

Antistoffer 
Antistoffer er stoffer, som dannes af organismens immunsystem, når det møder et antigen, som ikke 

tilhører organismen. Et antistof binder sig kun til antigener, der har samme struktur som det antigen, 

der i sin tid fremkaldte dannelsen af antistoffet, og ikke til andre slags antigener. Antigen og det 

tilsvarende antistof passer således helt unikt til hinanden. De reagerer kun med hinanden og ikke 

med andre. Man siger, at de passer sammen som en nøgle i en lås (jf. figur side 21).

Antistoffer dannes af den del af de hvide blodlegemer, der kaldes B-

lymfocytter. Antistofferne bekæmper de fremmede mikroorganismer ved at binde sig til deres 

antigener. Antistof, der er bundet til et antigen, vil akti-vere hvide blodlegemer af typen neutrofile 

granulocytter, og disse vil begynde at omslutte mikroorganismen og optage den i sig, så den 

ødelægges. 
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Da antistof produceres af blodets hvide blodlegemer, bliver blodet en vigtig del af kroppens forsvar 

mod infektioner og sygdomme. 

Antistoffer er proteinstoffer. De findes overalt i vævene og i plasma. De cirkulerer hele tiden rundt i 

kroppen med blodet og bindes til den type antigener, som de er dannet til at reagere med. Som 

hovedregel har man kun antistoffer mod de antigener, man har mødt tidligere, og som man derfor er 

immun over for. 

Immunitet 

Ordet immunitet betyder uimodtagelig og bruges i denne sammenhæng om det at være 

uimodtagelig over for infektion med en mikroorganisme, som kroppen tidligere har mødt. Når man 

immuniseres mod et antigen, sker der en specifik reaktion mellem antigenet og B-lymfocytterne, 

der danner antistoffet. Dette fører til udvikling af bl.a. hukommelsesceller, der sikrer, at organismen 

fremover genkender og reagerer overfor antigenet, så personen dermed bliver uimodtagelig for 

infektion med mikroorganismen. 

Man skelner mellem den første og de efterfølgende immuniseringer. Den første immunisering sker, 

når kroppen møder et fremmed antigen for første gang. Reaktionen mod antigenet er forholdsvis 

langsom, fordi lymfocytterne først skal aktiveres og producere antistof, hukommelsesceller og 

lignende. Ved de efterfølgende immuniseringer er lymfocytterne allerede aktiverede, og der findes 

allerede både cirkulerende antistoffer og hukommelsesceller i blodet. Reaktionen ved de 

efterfølgende immuniseringer er derfor både meget hurtigere og meget kraftigere. Der dannes 

antistof i en større mængde og af en type, der bindes hurtigere og fastere til det tilsvarende antigen. 

Gentagne immuniseringer øger derfor immuniteten overfor det fremmede antigen i betydelig grad. 

Immunisering anvendes ved vaccination. Her indgiver man et antigen, som er isoleret fra en 

sygdomsfremkaldende mikroorganisme, og 

som personen så danner antistoffer imod. Når 

personen senere møder antigenet, som en del 

af en bakterie eller virus, vil kroppen reagere 

meget hurtigt og kraftigt, og dermed forhindre, 

at personen bliver syg. På denne måde kan 

man gøre mennesker immune overfor en lang 

række sygdomme som fx kopper, røde hunde, 

kighoste og influenza. 

Hiv/aids 

Aids er en forkortelse for acquired immune deficiency syndrome. Betegnelsen dækker over en 

række bestemte infektioner og kræftformer, der især ramte hivsmittede, før man kunne tilbyde 

effektiv behandling for hivinfektionen. Disse sygdomme er ikke farlige for mennesker med et sundt 

immunforsvar, men for hiv-smittede var de meget alvorlige. Sygdommen skyldes altså infektion 

med human immundefekt virus (hiv). Infektion med hiv udvikler sig ubehandlet efter en kortere 

eller længere symptomfri periode (2-20 år/gennemsnitligt 10 år) til aids.Hiv nedbryder kroppens 

immunforsvar, fordi virus angriber og ødelægger nogle af blodets hvide blodlegemer, de såkaldte 

»hjælper T-lymfocytter«, der normalt er med til at forsvare kroppen mod indtrængende 

mikroorganismer. Hiv nedbryder med andre ord immunforsvaret, der får sværere og sværere ved at 

bekæmpe fremmede mikroorganismer. Efter en årrække er immunforsvaret så ødelagt, at kroppen 
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bliver ude af stand til at bekæmpe infektioner, der under normale omstændigheder er ganske 

ufarlige. Når den smittede får disse infektioner og bliver syg af dem, vil den typiske diagnose være, 

at den pågældende har aids i udbrud. Mange aidspatienter bukkede førhen under for simple 

infektionssygdomme, som fx diarré eller lungebetændelse, men det er heldigvis sjældent med 

moderne behandling. 

Opsummering 

Kroppens forsvar mod mikroorganismer kaldes samlet for 

immunforsvaret. Immunforsvaret udøves afantistoffer og den 

del af de hvide blodlegemer, der kaldes T-lymfocytter. 

Antigener er proteinlignende stoffer, som enten findes frit i fx 

plasma, eller som er bundet og udgør en del af overfladen af 

celler. Fremmede antigener, der ikke udgør en del af vores 

egen krop, opdages og genkendes af kroppens immunforsvar, 

fordi de har en struktur, der er fremmed for kroppen. Når 

immunforsvaret opdager et fremmed antigen, får det besked 

om, at der skal dannes antistoffer. Det fremmede antigen udløser altså et signal om, at der skal 

dannes de antistoffer, som passer til netop dette antigen. 

Antistofferne dannes af B-lymfocytterne. Antistofferne bekæmper de fremmede antigener ved at 

binde sig til dem og tiltrække andre hvide blodlegemer, der omslutter og ødelægger bakterien og det 

fremmede antigen. 

Immunisering foregår af flere omgange. Ved den første immunisering møder kroppen antigenet for 

første gang, og fordi kroppen her først skal i gang med at producere antistof og hukommelsesceller, 

forekommer antistofdannelsen ved første immunisering kun langsomt. De efterfølgende 

immuniseringer opstår næste gang kroppen møder det samme antigen. Nu er der i forvejen antistof 

og hukommelsesceller i blodet, og antistofdannelsen er derfor meget hurtig og kraftig. 

Mikroorganismerne vil derfor blive dræbt, inden de giver anledning til sygdom. Immunisering 

anvendes ved vaccination, hvor man indsprøjter antigen isoleret fra sygdomsfremkaldende 

mikroorganismer. 

Hiv er et virus, der angriber og ødelægger kroppens immunforsvar, hvis hiv-infektionen ikke 

behandles. Efter en årrække med ubehandlet hiv-infektion bliver immunforsvaret så svækket, at 

patienten ikke mere kan bekæmpe simple infektioner og som følge deraf vil dø af disse. Man siger i 

denne sammenhæng at patienten har aids. Med moderne hiv-behandling er aids nu sjælden. 

Spørgsmål 

1) Hvad er immunitet? 

2) Hvad er antigener? 

3) Hvad er antistoffer? 

4) Hvilken type blodceller producerer antistof? 
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5) Beskriv forskellen i dannet antistof ved den første og ved de efterfølgende immuniseringer. 

 

Blodtyper  

Dette kapitel handler om blodtyper og blodtypebestemmelse. Mennesker har forskellige typer blod, 

på samme måde som vi har forskellig øjen- og hårfarve. De forskellige blodtyper er karakteriseret 

ved, at de hver for sig har en særlig egenskab i overfladen af de røde blodlegemer. I overfladen af 

de røde blodlegemer sidder mange forskellige proteiner, sukre og fedtstoffer med forskellige 

funktioner. Disse stoffer har forskellige egenskaber, men stoffer med samme egenskab kan hos 

forskellige personer godt se lidt forskellige ud. For eksempel har rødt og sort hår samme funktion, 

men to forskellige farver.  

Når fx én type protein i det røde blodlegemes cellemembran kan se forskelligt ud hos forskellige 

personer, kan de komme til at virke som antigener. En persons antigen kan hos et andet menneske - 

eller et dyr - forårsage dannelse af såkaldt antistof. Fx kan en person, som er RhD negativ, danne 

antistof, hvis de får blod fra en donor, som er RhD positiv. Læs mere herom senere i kapitlet. 

Man bestemmer derfor en blodtype ved at påvise de antigener, der karakteriserer blodtypen. 

Antigenerne påvises ved reaktion med deres tilsvarende antistof. A-antigener påvises således ved 

deres reaktion med anti-A. Undersøgelsen kaldes for en blodtypebestemmelse. 

 

Hos mennesket findes der ikke mindre end ca. 300 forskellige blodtypeantigener, der er fordelt på 

30 forskellige blodtypesystemer. Et blodtypesystem er en samling af sammenhørende 

blodtypeantigener. Blodtypeantigenerne kan kombineres på så mange måder, at det er næsten 

umuligt at finde to ubeslægtede personer med samme blodtype inden for alle blodtypesystemerne. 

Blodtypesystemerne 

Af alle blodtypesystemerne er det især blodtypesystemerne AB0 - kaldet A B nul - og Rhesus D, 

der har betydning ved blodtransfusion. Ved en blodtype forstår man derfor almindeligvis en 

angivelse af AB0- og Rhesus typen, som fx 0 Rhesus D positiv eller A Rhesus D negativ, eventuelt 

forkortet yderligere til 0 pos og A neg. 

AB0-blodtypesystemet 

AB0-blodtypesystemets antigener er en del af overfladen af alle kroppens celler. AB0-

blodtypesystemet er karakteriseret af to AB0-antigener, som kaldes for antigen A og antigen B. 

Type 0 har hverken antigen A eller B, mens type AB har både antigen A og B. (Se en oversigt over 

AB0 blodtypernes arvelighedmønster ved at klikke her).  

http://www.bloddonor.dk/billed-arkiv/billeder-til-undervisningsmateriale/dit-blod-ny-version/Kap5-10.jpg
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Inden for AB0-systemet har man således tre alleller, men den enkelte person 

har kun to af disse - én fra hver af forældrene. De sidder i hvert sit kromosom 

og tilsammen udgør de det, man kalder genotypen. Der findes tre mulige 

alleller: IA, IB og i. IA og IB er koder for henholdsvis antigen A og B. De er 

kodominante, dvs. de begge kommer til udtryk, hvis de findes i genotypen. Det 

recessive (latente) i, som koder for 0, kommer derimod kun til udtryk i 

fænotypen (blodtypen), hvis A eller B mangler. 

I det røde blodlegemes cellemembran findes nogle overfladeproteiner. Hvis man har allellen IA, har 

man sukkerstoffet acetylglukose (antigen A) på proteinerne, og for allellen IB (antigen B) er der tale 

om galaktose (mælkesukker). Folk med blodtypen AB har begge sukkerstoffer på proteinerne, mens 

folk med blodtype 0 ikke har noget. 

 

Hvis et forældrepar kender sine genotyper, kan man ved hjælp af et krydsningsskema som det 

nedenfor kortlægge sandsynligheden for, at børnene får en given blodtype. I eksemplet er den ene 

forælder A og den anden B. Begge har én recessiv allel for type 0. 

 

Til AB0 blodtypesystemets antigener A og B findes der de tilsvarende antistoffer anti-

A og anti-B. Anti-A og anti-B dannes, fordi vi bliver påvirket af antigen A og B fra 

colibakterier. Colibakterier er bakterier, som bl.a. findes i tarmen hos alle mennesker, 

uden at de giver anledning til sygdom. De er der ikke ved fødslen, men først i 

tremånedersalderen. Når man bliver smittet med colibakterier i løbet af de første 

måneder af sin levetid, møder man antigenerne A og B. Hvis man selv har antigenerne i forvejen, er 

de ikke fremmede for en og man bliver ikke immuniseret til dannelse af AB0 antistof. Hvis man 

derimod ikke har dem i forvejen, så vil immunapparatet blive påvirket af det fremmede antigen, og 

man vil danne antistof imod det. Hvis man fx ikke har antigen A, så vil man blive immuniseret af 

det fremmede antigen A og danne anti-A, og på tilsvarende måde med antigen B og dannelse af 

anti-B. Man kan også sige, at man altid danner AB0 antistof mod det/de AB0 antigener, som man 

ikke selv har. 

Når man giver blodtransfusion med røde blodlegemer, giver man i dag ikke fuldblod, men kun de 

røde blodlegemer tilsat saltvand. Det meste plasma med indhold af antistof, og dermed også af AB0 

antistof, er blevet fjernet. Når man giver transfusion med røde blodlegemer uden plasma, er der 

derfor lidt flere kombinationer af AB0 typer, der kan anvendes. Man kan give 0-blod til alle AB0 

typer, A blod til type A, og AB samt B blod til type B og AB. 
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Giver man røde blodlegemer med antigener, der kan reagere med antistoffer i patientens blod, så får 

man en såkaldt hæmolytisk transfusionskomplikation. Den skyldes reaktionen mellem de 

transfunderede røde blodlegemer og patientens blodtypeantistof. Denne reaktion frigør stoffer i 

blodet, som får blodtrykket til at falde og de røde blodlegemer til at gå i stykker (hæmolyse). 

Alvorlige hæmolytiske komplikationer kan være dødbringende.I praksis vil man almindeligvis kun 

give blod af patientens egen AB0 type, for at undgå en transfusionskomplikation. Man kan dog i 

mangelsituationer give røde blodlegemer, som angivet i figuren til højre. 

 

Rhesus-blodtypesystemet 

Rhesus-blodtypesystemets antigener findes - modsat AB0-systemets - kun i 

de røde blodlegemers overflade og ikke i overfladen af andre celler. Der er i 

alt et halvt hundrede forskellige Rhesus antigener, hvoraf dog kun fem 

normalt har betydning, når man skal give blodtransfusion. Langt det vigtigste 

antigen er antigen D. Når man bestemmer Rhesus-typen, tager man derfor 

kun hensyn til dette antigen. Man har ligesom i AB0-systemet to alleller, men 

her kan hver kun være positiv (D) eller negativ (d). Man er Rhesus D positiv 

(RhD pos), hvis man har genotypen Dd eller DD. Da D er dominant 

(fremherskende) i forhold til det vigende d, er ens fænotype (blodtype) kun Rhesus D negativ (RhD 

neg), hvis d forekommer i begge alleller. I den danske befolkning er ca. 85 % Rhesus positive og ca. 

15 % Rhesus negative. 

  

Nedarvning i dominante og recessive gener begrænser sig ikke kun til blodtyper, men gælder for 

alle arvelige egenskaber. Sjældne arvelige sygdomme er ofte recessive, lige som genet for blå øjne 

er recessivt, mens genet for brune øjne er dominant. Ligesom med Rhesus-systemet kan dette 

forklare, hvordan to forældre med brune øjne kan få et barn med blå øjne, nemlig hvis begge 

brunøjede forældre både har et gen for blå øjne og et gen for brune øjne. Har man blå øjne, har man 

altså to gener for blå øjne, og kan derfor kun give denne egenskab videre til barnet. Forældre, der 

begge har blå øjne kan derfor kun få børn med blå øjne. I sjældne tilfælde kan der dog forekomme 

andre kombinationer pga. mutationer. 

http://www.bloddonor.dk/undervisning/dit-blod/ordforklaring#h
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Rhesus-blodtypesystemet er vigtigt, fordi D-antigenet er meget immunogent, hvilket vil sige, at det 

har stor evne til at fremkalde antistofdannelse hos dem, der mangler det. Inden for Rhesussystemet 

har man almindeligvis ikke blodtypeantistoffer, med mindre man har været udsat for røde 

blodlegemer fra et andet menneske, fordi Rhesus-antigener kun findes i overfladen af disse. Man 

ville derfor almindeligvis kunne give blodtransfusion uden at tage hensyn til Rhesus 

blodtypesystemet. 

 

Rhesus antistoffet anti-D kan give anledning til meget alvorlige hæmolytiske 

transfusionskomplikationer, hvis man transfunderer RhD positivt blod til en RhD negativ person, 

som har antistoffet anti-D i sit plasma. Rhesus antistoffet anti-D er også hovedårsag til den meget 

alvorlige sygdom: »Medfødt gulsot hos nyfødte«, hvor Rhesus-antistoffet anti-D fra den Rhesus D-

negative immuniserede mors plasma passerer gennem moderkagen over i et Rhesus D-positivt 

foster, hvor det bindes til fostrets røde blodlegemer, der beskadiges og går i stykker.

 

For at undgå immunisering med dannelse af det farlige antistof anti-D må patienter, der er Rhesus 

D-negative, kun få Rhesus D-negativt blod. Reglen kan fraviges, hvis man mangler RhD negativt 

blod, og patienten ikke har anti-D i forvejen, og hvis der ikke er sandsynlighed for, at patienten 

bliver gravid i fremtiden (dvs. mænd samt kvinder over den fødedygtige alder). 
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Den første gang en RhD negativ person møder D-antigenet - den første immunisering - vil 

personens immunforsvar reagere langsomt, da der ikke i forvejen er antistoffer mod D-antigenet 

cirkulerende i plasma. Det tager derfor lidt tid, før lymfocytterne bliver aktive og videreudvikles. 

Hvis der dannes antistof, sker det først flere uger efter transfusion eller graviditet. 

Den næste gang kroppen udsættes for D-antigenet - den efterfølgende immunisering - er der 

allerede sket en immunisering. Der sker derfor en reaktion mellem D-antigen og immunsystemets 

huskeceller, som reagerer hurtigt og effektivt, så de fremmede røde blodlegemer bliver tilintetgjort 

hurtigt. 

Opsummering 

De to vigtigste blodtypesystemer er AB0- og Rhesus-systemet. AB0-blodtypesystemets antigener 

findes i overfladen af alle cellerne i vores krop, i bakterier og i planter. Rhesus antigener findes 

udelukkende i overfladen af de røde blodlegemer. 

AB0- og Rhesus-generne arver man fra sine forældre. Man arver et gen fra hver af sine forældre, og 

disse to gener bestemmer, hvilken blodtype (også kaldet fænotype), man har. Blodtypen bliver 

således et udtryk for, hvilke blodtypeegenskaber ens gener har dannet. På samme måde som 

kroppen danner antistoffer mod fremmede antigener, danner kroppen blodtypeantistoffer mod 

fremmede blodtypeantigener. 

Da AB0-blodtypeantigenerne ikke blot findes hos mennesker, men også andre steder i naturen - 

bl.a. i colibakterier - kommer vi alle i kontakt med disse »fremmede« AB0-blodtypeantigener tidligt 

i livet. Man har derfor AB0-antistoffer i blodet mod de AB0-antigener, man mangler. Ved 

blodtransfusion gives blod med samme AB0-blodtype, som den patienten har. I modsat fald vil 

reaktionen fx mellem AB0-antistof hos patienten og AB0-antigener på de røde blodlegemer fra 

donor medføre en hæmolytisk transfusionskomplikation, hvor de transfunderede røde blodlegemer 

hurtigt bliver ødelagt, hvilket kan medføre en livstruende situation. 

Rhesus systemet er meget kompliceret, men den vigtigste Rhesus type i forbindelse med 

blodtransfusion er Rhesus D, der kan forårsage dannelse af antistoffet anti-D. Da Rhesus D-

antigenet kun findes i de røde blodlegemer, kan man kun få antigenet ind i kroppen gennem enten 

blodtransfusion eller graviditet, hvor lidt af fostrets blod kommer over i moderens blodbane. På 

grund af D antigenets store evne til at fremkalde antistofdannelse, er risikoen for immunisering 

forholdsvis stor, hvis en Rhesus negativ person får D antigenet ind i kroppen. 

  

Spørgsmål 

1) Hvad hedder de antigener, der bestemmer hvilken AB0 type man har? 

2) Hvorfor får man A og B antistoffer i blodet allerede som meget lille? 

3) På hvilke måder kan man blive immuniseret til dannelse af anti-D? 
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4) Beskriv sammenhængen mellem genotype, fænotype og blodtype. 

5) Hvad er en hæmolytisk transfusionskomplikation? 

 

Fremstilling og opbevaring af 

blodkomponenter  

Blod bruges til mange forskellige ting.  

Det tappede donorblod skal anvendes således, at det bliver til størst gavn for patienterne. 

Fremstilling af blod og blodkomponenter betragtes af Lægemiddelstyrelsen som fremstilling af 

lægemidler. Der er derfor udarbejdet meget nøjagtige regler for, hvordan donorblod skal omdannes 

til blodkomponenter og for, hvordan disse skal opbevares. Reglerne tager højde for både 

holdbarheden af blodet, og for at det håndteres og opbevares sikkert. Holdbarheden er meget 

afhængig af temperaturen. Sikkerheden afhænger især af, at blodet behandles renligt i lukkede 

beholdere og ikke kommer i nærheden af noget, der kan overføre smitte til blodet samt at det er 

mærket og placeret på en sådan måde, at der ikke opstår fejl ved udlevering. 

Fremstilling af blodkomponenter 

Ved tapning opsamles donors blod i en pose af plastic (hovedposen), der 

er en del af et sæt bestående af tre plasticposer, der er forbundet med 

plasticslanger. Der anvendes kun sterile engangssæt. Slangerne gør det 

muligt at overføre dele af blodet fra én pose til en anden, uden at bryde 

steriliteten. Hovedposen indeholder stoffer, der hindrer, at blodet 

størkner (også kaldet antikoagulans). 

 

Efter tapningen centrifugeres blodet, så det opdeles i tre lag i hovedposen, afhængig af de enkelte 

deles vægtfylde. Efter centrifugeringen presses plasma – som ligger øverst – gennem en 

plasticslange i posens top over i en tom plasticpose (plasmaposen). De røde blodlegemer, som 

ligger i bunden, føres gennem en slange i posens bund over i en anden plasticpose (SAGM-posen), 

der indeholder en væske med næringsstoffer (SAGM) til de røde blodlegemer. 

Mellemlaget, der bliver i hovedposen, kaldes for buffy coaten. Den indeholder 

store mængder blodplader og hvide blodlegemer, og anvendes til fremstilling af 

koncentrater af blodplader. Det tappede fuldblod bliver således opdelt i tre 

forskellige komponenter og placeret i hver sin plasticpose. Det bliver hermed 

også muligt at opbevare dem hver for sig under de betingelser, hvor de hver især 

har det bedst. 
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Alle blodkomponenter er mærket med et entydigt tappenummer, som gør det muligt at spore, hvor 

blodet er tappet, hvor det har befundet sig under opbevaringen, og til hvilken patient, det er blevet 

givet. Alle disse oplysninger bliver registreret i blodbankens edbsystem. 

Opbevaring af blodkomponenter 

Der er fastsat klare regler for opbevaringen af de enkelte blodkomponenter. Reglerne tager især 

højde for, ved hvilken temperatur opbevaringen skal foregå, fordi holdbarheden især er afhængig af 

temperaturen. Kravet om korrekt og konstant temperatur ved opbevaring af blod hænger sammen 

med, at blodet skal kunne holde sig så friskt som muligt. Under opbevaringen af blodkomponenter 

skal temperaturen måles hele tiden og registreres løbende, så opbevaringstemperaturen kan 

dokumenteres. 

 

Skabe og rum til opbevaring af blodkomponenter skal være omhyggeligt rengjorte, og må ikke 

benyttes til opbevaring af madvarer, urinprøver, vævsprøver og andet, som kan overføre bakterier 

eller virus til blodkomponenterne. 

Røde blodlegemer opbevares ved 4° C, og er holdbare i op til fem uger. Blodplader fremstillet ud 

fra buffy coat opbevares ved 22° C, og er holdbare i op til fem døgn. Udføres der kontrol for 

indhold af bakterier, kan opbevaringstiden øges til syv døgn. Under opbevaringen skal blodpladerne 

holdes i 

konstant bevægelse for at få en tilstrækkelig udskiftning af ilt (O2) og kuldioxid (CO2) gennem 

plasticposen. Plasma (friskfrosset plasma) opbevares frosset ved temperaturer under -30° C, og er 

holdbart i mange måneder. 
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Frigivelse af blodkomponenter 

Inden blodkomponenterne må anvendes til transfusion, skal der være foretaget kontrolanalyser på 

hver enkelt tapning. Indtil resultatet af disse undersøgelser foreligger, bliver blodkomponenterne 

anbragt i særlige karantæneområder. Når alle resultaterne foreligger og er godkendte, kan 

blodkomponenterne frigives fra karantænelageret og flyttes over på lageret med blod til patienterne. 

Kvalitetssikring 

For at kontrollere om blodkomponenternes kvalitet er i orden, udtages der nogle få portioner til 

kontrol af kvaliteten - en stikprøvekontrol. Der udføres forskellige undersøgelser af komponenterne, 

og resultaterne af disse undersøgelser skal opfylde fastlagte kvalitetskrav. 

For at modvirke at der sker fejl, er alle procedurer nøjagtigt beskrevet. I en større blodbank fylder 

disse instruktioner tilsammen flere hyldemeter. Enhver afvigelse i procedurerne i forhold til disse 

instruktioner bliver beskrevet i særlige afvigerapporter. Ud fra afvigerapporterne kan man vurdere, 

om der ved nogle arbejdsgange opstår for mange afvigelser. Sådanne arbejdsgange bliver herefter 

revideret, så risikoen for fejl nedsættes. På denne måde udføres der løbende en kvalitetssikring af 

hele produktionen. 

Opsummering 

Ved tapning opsamles blodet i en pose af plastic, som er en del af et sterilt engangssæt bestående af 

tre plasticposer forbundet med plasticslanger. Efter tapningen bliver blodet centrifugeret, hvorved 

det opdeles i tre lag i hovedposen afhængig af vægtfylden. Disse lag bliver herefter overført til hver 

sin plasticpose. Poserne adskilles, så det er muligt at opbevare dem hver for sig under de 

betingelser, der er bedst for indholdet. Hver blodkomponent opbevares på sin måde, så den kan 

holde sig så frisk som muligt. Holdbarheden er især afhængig af temperaturen. 

Inden blodkomponenterne må anvendes, skal der være foretaget kontrolanalyser, som fx blodtype, 

bestemmelse af hæmoglobinværdi og undersøgelse for smittemarkører. For at kontrollere om 

blodkomponenterne har en god kvalitet, udtages der stikprøver. 
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Spørgsmål 

1) Hvilke blodkomponenter fremstilles af fuldblod? 

2) Hvordan fremstilles de? 

3) Hvor længe kan de enkelte komponenter holde? 

4) Hvilke undersøgelser udføres på blodet, inden det må anvendes til patienterne? 

  

Anvendelse af blod  

Det blod, donorerne giver ved tapning i blodbankerne, anvendes til mange forskellige formål, men 

altid til gavn for patienter. I dette kapitel beskrives, hvordan blodet bliver anvendt, hvilke patienter 

der især får det, på hvilke indikationer det gives og de komplikationer blodet kan give anledning til 

ved transfusion.  

Hvordan anvendes donorblod? 

Donorblod anvendes hovedsageligt direkte til behandling af patienter. En mindre del anvendes dog 

til kvalitetskontrol af produktionen. Nogle få portioner anvendes som normalmateriale til justering 

af apparaturer i hospitalslaboratorier, som undersøger blod fra patienterne. Efter aftale med 

Bloddonorerne i Danmark og den enkelte donor, anvendes nogle få portioner til forskning. 

Donorblod anvendes almindeligvis efter at være opdelt i komponenter. Ud over at opdelingen giver 

blodet en bedre kvalitet, kan hver tappet portion derved også blive til gavn for flere patienter. 

Sidst, men ikke mindst, er der den helt indirekte »anvendelse« af donorblod, hvor patienterne slet 

ikke får noget blod, men hvor man for en sikkerheds skyld først påbegynder en kompliceret 

undersøgelse eller et kirurgisk indgreb, når der står blod klar til patienten til de sjældne situationer, 

hvor der kan opstå en komplikation med en akut blødning. 

 

Hvilke patienter får blodet? 
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Ofte forbindes blodtransfusion med blå blink, ulykker og kirurgi. Men donorblod anvendes også i 

forbindelse med en lang række ikke akutte sygdomme. Det drejer sig især om behandling af 

kræftsygdomme og ved behandling af blodsygdomme. Specielt anvendes der mange 

blodkomponenter til de patienter, der får transplanteret knoglemarv. 

En opgørelse over anvendelsen af blodkomponenter baseret på udtræk fra Dansk 

Transfusionsdatabase (2008) har vist, at blodkomponenterne anvendes til patienterne efter denne 

fordeling: 

13 % til behandling af hjerte– og karsygdomme 

34 % til behandling af kræft (inkl. blodkræft) 

53 % til behandling af andre patientgrupper 

  

Den sidstnævnte gruppe omfatter bl.a. patienter med skader fra ulykker (7 %), patienter med 

sygdomi i fordøjelsesorganerne (11 %), patienter med sygdom i blodet (2 %) og infektioner (6 %). 

Patienter med sygdomme i hjerte eller kar (13 %) 

13 % af blodet bruges til patienter med forkalkninger i hjertets kranspulsårer eller i den store 

hovedarterie (aorta). Behandlingen af disse sygdomme er almindeligvis kirurgisk. Til en operation 

for forkalkninger i hjertets kranspulsårer, anvendes ofte slet ikke blod eller kun nogle få portioner 

røde blodlegemer. Det er således ikke mængden pr. operation, der giver det store forbrug, men 

derimod at der er så mange operationer: 15-25 pr. dag for hele landet. Ved forkalkninger i aorta kan 

der gå hul på karvæggen, hvilket kan medføre en voldsom akut blødning, hvor der ofte skal 

anvendes 20-50 portioner røde blodlegemer, blodplader og plasma. 

Kræftpatienter (34 %) 

På landets større sygehuse bruges ca. 34 % af alt donorblod til kræftpatienter. Kræftpatienterne har 

meget ofte blodmangel (anæmi) på grund af en hæmmet dannelse af røde blodlegemer i 

knoglemarven i forbindelse med kemoterapi. Symptomerne på anæmi er bleghed, træthed, 

svimmelhed og åndenød ved anstrengelse. 

 

Behandling af andre patientgrupper (54 %) 

Det drejer sig fx om patienter, der har været udsat for ulykker, fx trafikulykker. Af andre kan 

nævnes patienter med blødende mavesår, blødninger i tarmen eller blødninger efter fødsler. Ved 

mindre blødninger behøver man ikke at erstatte blodtabet med donorblod, men kan nøjes med at 

give saltvand. Ved store blødninger er det vigtigt at give både røde blodlegemer, blodplader og 

plasma. 
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Hvordan anvendes de enkelte dele af blodet? 

Af blodets celler er det kun de røde blodlegemer og blodpladerne, der anvendes til behandling af 

patienterne. De hvide blodlegemer anvendes normalt ikke. Ved fremstilling af blodkomponenter 

søger man tværtimod ofte at nedsætte mængden af hvide blodlegemer så meget som muligt, fx ved 

at filtrere dem fra. Dette gøres, fordi de ofte har en mere skadelig end gavnlig virkning på 

patienterne. 

De røde blodlegemer bruges i forbindelse med større blødninger, operationer og behandling af 

blodmangel. Blodpladerne gives, hvis patientens blod er meget dårligt til at størkne på grund af 

manglende blodplader. Det ses oftest ved store blødninger eller ved manglende egenproduktion, fx 

til patienter med kræftsygdomme. Plasma anvendes til patienter, der har mangel på de faktorer, der 

indgår i blodets størkningsproces. 

Fremstilling og anvendelse af plasmaderivater 

Det plasma, der ikke umiddelbart anvendes til patienterne, anvendes til fremstilling af koncentrater 

af de proteinstoffer, der findes i blodet (plasmaderivater), fx gammaglobulin og albumin. Dette 

foregår på lægemiddelfabrikker. Ved fremstillingen blandes 10-100.000 portioner plasma sammen i 

et stort kar. Herefter udsættes det for forskellige kemiske og fysiske påvirkninger, hvorved 

proteinstofferne viser sig som bundfald. Disse udtages til videre forarbejdning. I processen indgår 

også drab af virus, dels ved hjælp af varme, dels ved hjælp af kemikalier. 

 

 

Hvornår skal der gives blod eller blodkomponenter? 

Forud for transfusion af en blodkomponent, skal lægen i patientens journal skrive indikationen for 

at give patienten blod. Det vil sige, at lægen skal overveje følgende inden en blodtransfusion 

ordineres: 

 

- Kan patienten klare sig med noget andet end blod, fx 

saltvand, sukkeropløsning eller albumin? 

- Hvilken del af blodet har patienten reelt brug for? 

 

Mange mennesker, især unge med normal hjertefunktion, 

kan sagtens tåle at miste over én liter blod (20 % af 

blodvolumen hos en voksen person), uden at det skal 

erstattes med røde blodlegemer. I stedet for en 

blodtransfusion bør lægen vælge at ordinere en opløsning 

af salt, da dette kan genoprette den samlede blodvolumen. 
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Har patienten blodmangel på grund af jern– eller vitaminmangel, gives dette, så patienten selv 

danner nye røde blodlegemer Dermed undgår man samtidig at få nogle af de komplikationer, der 

kan optræde i forbindelse med transfusion af blod fra andre mennesker. 

Komplikationer ved transfusion af blodkomponenter 

I dag opstår der sjældnere komplikationer i forbindelse med blodtransfusion end tidligere. Det er 

især feber og udslæt i huden, der undgås. Det skyldes, at man i dag anvender blodkomponentterapi i 

stedet for fuldblod. Herved undgår man at give patienterne blod med et højt indhold af hvide 

blodlegemer, som typisk er det, der medfører den slags komplikationer. 

Komplikationer, der kan opstå ved blodtransfusion, kan inddeles i tre hovedgrupper: 

Immunologiske komplikationer 

De immunologiske komplikationer skyldes uforligelighed mellem donorens og patientens blod. Når 

donorens og patientens blod ikke kan forliges, er det, fordi der findes antistoffer i blodet hos den 

ene, der reagerer med antigener i blodet hos den anden. 

Smitte 
Komplikationer med smitte drejer sig om overførsel af bakterier, parasitter eller virus med donors 

blod. Man kan fx have bakterier i sit blod i det første døgn, efter at man har fået renset tænder hos 

tandlægen. De kan også være tilført under fremstillingen af blodkomponenter. Det ses især ved 

fremstilling af blodplader, idet disse bagefter opbevares ved 22° C, som er en god temperatur for 

vækst af bakterier, der stammer fra donors hud i forbindelse med indstikket. 

Virus kan overføres med donorblod, hvis donor har virus i sit blod. Det drejer sig især om virus, der 

giver leverbetændelse og om hiv. For at undgå dette, udspørges donor om smitterisikoadfærd for at 

udelukke smitte i vinduesperioden og hver eneste portion blod undersøges for smittemarkører. 

Fejl 
Fejl kan fx være transfusion af en portion blod til en forkert patient. Enten fordi portionen var 

mærket med en anden patients data og bestemt for denne, men alligevel blev givet til den forkerte, 

eller det kan dreje sig om transfusion af en portion blod til den patient, den var bestemt til, men at 

der blev givet blod med en forkert blodtype eller en forkert blodkomponent. 

I Danmark forekommer der fire alvorlige transfusionskomplikationer for hver 100.000 anvendte 

blodkomponenter. Halvdelen af disse er immunologiske, og halvdelen smitte eller fejltransfusioner. 

Opsummering 

Donorblod anvendes hovedsageligt direkte til behandling af patienter. En mindre del anvendes til 

kvalitetskontrol af produktionen som normalmateriale til justering af apparaturer i 

hospitalslaboratorier og til forskning. Overskud af plasma bliver anvendt til plasmaderivater som 

gammaglobulin og albumin. Lageret af blod i blodbanken fungerer også som sikkerhedsnet i de 

tilfælde, hvor mindre operationer kompliceres med uventede blødninger. 
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Blodkomponenterne bliver især anvendt til patienter med kræft (ca. 40 %) og til patienter med 

hjerte-, kar- og lungesygdomme (ca. 20 %). Resten anvendes til behandling af ulykker, sygdomme i 

fordøjelsesorganerne og sygdom i blodet. 

Blodkomponenterne anvendes således, at de røde blodlegemer gives ved større blødninger og ved 

behandling af blodmangel. Blodpladerne gives ved store blødninger eller ved mangel på blodplader, 

mens plasma anvendes ved mangel på de faktorer, der indgår i blodets størkningsproces. 

Før transfusion af en blodkomponent skal lægen overveje om patienten kan klare sig med noget 

andet end blod, fx saltvand eller albumin, samt hvilken del af blodet, patienten i givet fald reelt har 

brug for. 

Transfusionskomplikationer forekommer sjældent. De kan inddeles i de immunologiske, der 

skyldes uforligelighed mellem donorens og patientens blod, i smitte med overførsel af bakterier 

eller virus, samt i de komplikationer, der skyldes fejl. 

Spørgsmål 

1) Nævn fire hovedanvendelsesområder for blodkomponenter. 

2) Hvilke patienter anvendes blodkomponenterne især til? 

3) Ved hvilke tilstande anvendes de enkelte blodkomponenter? 

4) Hvad kan man evt. anvende i stedet for blodkomponenter? 

5) Hvilke typer af komplikationer ses ved transfusion af blodkomponenter? 

 


