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Ved nok mest om myelomatose 



MPN myeloproliferativ neoplasi og MM myelomatose  

MPN: ET (essential thrombocytose) PV (polycytemia vera)  
           CML (kronisk myelomid leukemi) MF (myelofiborse)  

Hvorfor lige disse sygdomme i dag? 

Uhelbredelige (kræft)sygdomme man kan leve med i lang tid  



Uhelbredelige sygdomme  

ET 

PV 

CML MM 

Hurtig vækst 

Langsom død 



Hvordan syg?  

Syg på grund af cellens masse 

Syg på grund af cellens funktion 

Syg på grund af tiltagende malign udvikling 

Syg på grund af bivirkninger til behandling 

Hvad er cellens funktion? 



Hvad er blod ? 

Der kan flyde alt muligt med 
”floden” rundt. Bla. hormorner, 
næring, salte og antistoffer 



Hvad laver blod ? 

Røde blodceller (erytrocytter / hæmaglobin) 

Hvide blodceller (leukocytter / neutrofile granulucytter) 

Blodplader (trombocytter) 



PV  

For mange røde blodceller 

Blodpropper og  
Hyperviscositets symptomer 

Behandling: 
Blodfortyndende og venesection 



ET  

For mange blodplader 

Blodpropper Behandling: 
Blodfortyndende og evt mild kemoterapi 



PV og ET  

Kan over rigtigt lang tid udvikle sig til Akut Myelomid Leukemi 

Giver interferon for at undgå dette 

Bivirkning i for af influenza symptomer 



CML  

For mange granulocytter  

Hyperviscositets symptomer 
Stor milt 

Udvikler sig altid til akut myeloid leukemi 

Behandling 
Tyrosinkinase hæmmer 

Bivirkninger 
Ødemer, smerter, væske i lunger,  
resistens 



MM  

For mange plasmaceller 

En del værre end MPN 

Risk of disability pension for patients diagnosed with haematological malignancies: a register-based cohort study. Horsboel TA et al. A. Acta 

Oncol. 2014 Jun;53(6) 



MM  

Hvorfor så meget værre ? 

Det er kun et ekstrem lille del vi kalder kræft og som i nogensinde møder 
Resten lever for hovedparten et normalt liv og dør af noget andet 

Hvad så med dem der har myelomatose, hvordan er de syge? 



Myelomatose, symptomer 

Calcium increased 

Renal failure 

Anemia 

Bone Disease 

Smerter og knoglebrud 

Nyresvigt og dialyse 

Blodmangel og træthed 

Dysfungerende immunforsvar og infektioner 



Myelomatose, behandling 

Intensiv behandling ½-1 år, med efterfølgende vedligeholdelses behandling  



Det kommer altid tilbage 





Knoglesyg, træt, infektionsrisiko  



Vi skal hjælpe dem til at leve det bedste liv muligt på trods af de udfordringer de har 


