Hvad er Myelodysplastisk
syndrom (MDS)?
En information til patienter og pårørende
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Velkommen
Dette hæfte er udviklet for at give dig information om blod
cellernes funktion og om den sjældne sygdom, der kaldes
myelodysplastisk syndrom (MDS).
Celgene har udarbejdet dette hæfte i samarbejde med
Inge Høgh Dufva, overlæge og klinisk lektor, Hæmatolo
gisk afdeling L, Herlev Hospital og det er gennemlæst af
patient Lis Beldring.

Knoglemarven
Knoglemarven er et svampet væv i midten af bestemte
knogler i kroppen. Knoglemarven producerer stamceller.

Røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader
transporteres rundt i blodet.

Stamceller

Stamcellerne deler sig igen og igen for at danne flere
stamceller. De danner også umodne celler, såkaldte
blastceller, der modnes til røde blodlegemer, hvide blod
legemer eller blodplader.

Knoglemarven

Blaster

Blaster er umodne celler, der udvikler sig til røde
blodlegemer, hvide blodlegemer eller blodplader.

Røde blodlegemer (erytrocytter)

Røde blodlegemer transporterer ilt til musklerne,
hjernen, hjertet og andre organer. Hvis der ikke er
nok røde blodlegemer, bliver man lettere svimmel,
træt og eventuelt forpustet.

Blodplader (trombocytter)

Blodplader er blodlegemer, der er vigtige for blodets
evne til at størkne og standser eksempelvis blødningen
fra sår (koagulation).

Hvide blodlegemer (leukocytter)

Hvide blodlegemer beskytter kroppen mod infektioner.
Der findes flere forskellige slags hvide blodlegemer.
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Normale blodceller

Myelodysplastisk syndrom (MDS) betegner en gruppe
sygdomme i knoglemarven, som er karakteriseret ved
en defekt i stamcellerne.
Det betyder, at stamcellerne ændrer sig og ikke længere
er i stand til effektivt at udvikle sig til de normale modne
blodcelletyper.
Den normale knoglemarv bliver gradvis erstattet af de
forandrede celler, og der kan ske et fald i niveauet af
hver af de forskellige celletyper i blodbanen.

Hvidt blodlegeme

Rødt blodlegeme

Blodplade

MDS står for:

Myelo
= marv
Dysplasi = unormal i udvikling/modning
Syndrom = en gruppe af symptomer,
som udgør et sygdomsbillede

Ved MDS er der mangel på én eller flere blodcelletyper
Her ses et nedsat antal af både røde og hvide blodlegemer
samt blodplader.

Årsager til MDS

Symptomer på MDS

MDS er en forholdsvis sjælden diagnose.

Patienter med MDS har typisk et eller flere af følgende
symptomer:

Omkring 4 personer pr. 100 000 bliver hvert år diag
nosticeret med MDS.
MDS er hyppigst hos ældre mennesker, men kan fore
komme i alle aldersklasser. MDS er mest almindeligt
hos mænd, hvilket udgør ca. 60% af alle tilfælde.
I de fleste tilfælde af MDS er årsagen til ændringerne
i knoglemarven ukendt, og disse kaldes primær
(de novo) MDS.
Hos et lille antal personer opstår MDS som resultat
af en tidligere behandling med enten kemoterapi eller
strålebehandling.
Selv om det sker sjældent, forekommer MDS somme
tider hos børn. Her spiller genetiske faktorer formentlig
en rolle.

Anæmi

Et lavt antal røde blodlegemer (blodmangel). Dette kan medføre mangel på energi, træthed og åndenød. Anæmi er det
mest almindelige symptom på MDS.

Neutropeni

Et lavt antal neutrofile (den vigtigste type af de hvide blod
legemer). Dette medfører risiko for feber og hyppige infektioner.

Trombocytopeni

Et fald i antallet af blodplader i blodet. Dette medfører,
at patienten nemt bløder og får blå mærker.
De unormale celler i knoglemarven kan også ændre sig
og udvikles til akut myeloid leukæmi (AML).

Hvordan stilles
diagnosen MDS?
Diagnosen er baseret på symptomer, sygehisto
rie og resultaterne af specifikke undersøgelser.
Disse undersøgelser er:
Blodprøve

Udtages fra en vene. Blodprøven giver svar på antallet
af røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader.

IPSS

Mange læger bruger et særligt system til at bestemme graden
af MDS, dette kaldes The International Prognostic Scoring System
(IPSS). På grundlag af IPSS-scoren, patientens sygehistorie og
hans/hendes personlige observationer, beslutter lægen en behand
lingsplan for sygdommen.
IPSS bruger tre indikatorer til at beregne en ”score”, som kan være
nyttig til at vurdere, hvordan MDS kan udvikle sig. Hver indikator
bedømmes med hensyn til sværhedsgrad, og bedømmelserne
kombineres til en score. Disse indikatorer er:
Andelen af blaster (umodne celler) i marven

Knoglemarvsprøve

Udtages fra væv til nærmere analyse. Cellernes udseende og indbyrdes fordeling vurderes ved undersøgelse
i mikroskop. Analysen kan også give information om
eventuelle fejl på kromosomerne.

Typen af evt. kromosomændringer i marvcellerne
 ilstedeværelsen af et eller flere lave blodcelletal
T
(cytopenier)

Scorerne inddeles i nedenstående fire risikokategorier:

LAV

MIDDEL
1

MIDDEL
2

HØJ

Lav og Middel-1 beskrives som den laveste risikogruppe,
mens Middel-2 og Høj beskrives som den højeste risikogruppe.

Hvordan behandles
MDS?
Valget af behandling vil tage hensyn til patientens alder, fysiske formåen og eventuelle andre
sygdomme.
Der findes forskellige muligheder for behandling af MDS:
• Behandling af symptomer på sygdommen
• 	Forhindre udvikling af sygdommen, uden at det
giver svære bivirkninger
• Hæmme udvikling til akut myeloid leukæmi (AML)

Patienter med mild sygdom vil normalt
blive behandlet med:
• Transfusioner med røde blodlegemer eller blodplader
• 	Knoglemarvsstimulerende hormoner (vækstfaktorer),
der stimulerer dannelsen af de røde og/eller hvide
blodlegemer
• Antibiotika mod infektioner, efter behov
• 	Evt. behandling af jernophobning i kroppen som
følge af blodtransfusioner
• 	Hos nogle patienter, der har en ændring i kromosom 5,
kan der gives en speciel medicinsk behandling for dette

Patienter med sværere sygdom kræver en anden,
eventuelt mere intensiv medicinsk behandling.
Der findes et antal valgmuligheder, herunder:
• Intensiv kemoterapi
• Knoglemarvstransplantation
•	
En mildere form for kemoterapi (hypomethylerende middel),
der virker ved at reparere funktionen af visse defekte gener
i blodcellerne, såvel som at have en celledræbende effekt
For uddybende information om de forskellige behandlinger
henvises til den behandlende læge.
Forskning, altså undersøgelser, der sigter mod at gøre fremskridt
i behandlingen af MDS vil også være en mulighed. Lægen kan
informere yderligere herom.

Hvad kan du gøre,
hvis du er i tvivl?

Her er nogle eksempler på spørgsmål, som du måske
ønsker at stille, hvis du er diagnosticeret med MDS:

1. Hvis du har symptomer på MDS:

• Hvor alvorligt er det?

Det er vigtigt at opdage MDS tidligt. Jo tidligere sygdom
men opdages, jo bedre er chancen for, at sygdommen kan
behandles med gode resultater. Det er vigtigt at gå til din
læge, hvis du har symptomer, der kan være tegn på MDS.
Mange symptomer kan være tegn på andre sygdomme,
men de bør i det mindste undersøges for at udelukke MDS.

2. Hvis du har fået diagnosen MDS:

Du vil sandsynligvis have mange spørgsmål om sygdom
men. Du ønsker måske at vide, hvordan sygdommen
behandles, hvordan den kan påvirke dit liv, og hvor du kan
få hjælp. Det kan være svært, at finde svarene på disse
spørgsmål, især hvis du ikke er bekendt med medicinske
udtryk og ikke ved hvor du skal begynde.
Det er en god idé, hvis du skriver dine spørgsmål ned, før
du besøger din læge og tager dem med dig. Du kan også
gøre notater under dit besøg. Det vil hjælpe dig med at
huske ting senere. Mange spørger et familiemedlem eller
en ven om at ledsage dem, når de besøger lægen. Det kan
være nyttigt at have en anden, der lytter, gør notater og
tilbyder støtte.

• Hvilken type af MDS har jeg?

•	
Hvad er resultatet af mine blodprøver
— og hvad betyder det?
• Hvad er resultatet af min knoglemarvsundersøgelse
— og hvad betyder det?
• Hvor mange procent blastceller er der i min knoglemarv
— og hvad betyder det for min sygdom?
• Hvilke behandlingsmuligheder er der for mig?
• Hvilke bivirkninger kan forekomme ved behandlingen?
• Hvor lang tid skal jeg være i behandling?
• Hvad kan jeg gøre for at holde mig sund og stærk?
• Er der noget jeg bør undgå?

Mine noter

Yderligere information
om MDS
Nordic MDS Group
www.nmds.org
Celgene information
www.blodceller.dk
Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi
www.cancer.dk/lyle
Kræftens Bekæmpelse
www.cancer.dk
MDS Foundation
www.mdsfoundation.com
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