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Ved at bruge såkaldt immunterapi kan man 
aktivere immunsystemet, så det angriber 
kræftcellerne. Få indblik i, hvordan immun-
terapi virker.

Sandsynligheden for at behandle kræft 
øges jo hurtigere den opdages. Læs alt om 
50 kræft-tegn for de hyppigste kræftformer 
du skal holde øje med. 

SIDE 4
Især lungekræftpatienter kan 
nu glæde sig over en ny slags 
medicin, der indtil videre kun 
har været anvendt i forsøg 
mod modermærkekræft i Dan-
mark.
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4 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT

NY EFFEKTIV KUR 
MOD KRÆFT

Et nyt lægemiddel mod kræft skal fremover måske helt erstatte den traditionelle 
kemoterapi, fortæller kræftforskere

Heidi Pedersen, hped@bt.dk

Det er især lungekræftpatienter, som kan 
glæde sig over den nye medicin, der ind-
til nu kun har været anvendt i forsøg mod 
modermærkekræft i Danmark. 

Medicinen med navnet Opdivo blev i sidste 
uge godkendt af de amerikanske sundheds-
myndigheder og vil inden for ’få måneder’ 
også komme til Europa. Personer, der har 

fået lægemidlet, har haft en overlevelses-
procent på 41 sammenlignet med dem, der 
måtte nøjes med kemoterapi. Det fortæller 
overlæge Peter Meldgaard ved Institut for Kli-
nisk Medicin på Aarhus Universitetshospital. 

»Vi kan se, at det har haft en kæmpe effekt, 
faktisk blev man nødt til at stoppe forsøget før 
tid, fordi det ikke var etisk forsvarligt at fort-
sætte forsøg med dem, der ikke fik Opdivo. 
Det er meget sjældent og naturligvis glæde-
ligt, at vi ser den slags,« siger Peter Meldga-
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5SUPER MEDICIN MOD KRÆFT
ard om forsøgene, der blev foretaget blandt 
272 lungekræftpatienter i USA. 

Den nye behandling hører under gruppen 
af lægemidler inden for såkaldt immunte-
rapi. Immunterapi går i grove træk ud på at 
styrke immunforsvarets evne til genkende og 
angribe kræftceller samt svække kræftceller-
nes evne til at forsvare sig. Normalt reage-
rer immunsystemet ikke særlig godt på kræft 
i kroppen, og det kan derfor ikke - som ved 
infektionssygdomme - bekæmpe de syge 
celler.

Markant effekt
Med den udvikling, der er sket inden for de 
seneste år med immunterapi, er det blevet 
muligt at aktivere immunsystemet præcist 
mod kræftcellerne. Immunterapi er især ble-
vet brugt til at bekæmpe modermærkekræft, 
men også andre kræftformer er ved at blive 
testet. Det gælder f.eks. nyre-, prostata-, 
bryst-, æggestokkræft og ikke mindst lun-
gekræft. Metoden kan meget vel betyde, at 

den traditionelle kemoterapi - der har været 
anvendt siden Anden Verdenskrig - vil blive 
udfaset i fremtiden, fortæller overlæge Hen-
rik Schmidt ved Kræftafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital, der er specialiseret i 
modermærkekræft.

»Det har jo vist sig at have en ganske mar-
kant effekt i forhold til traditionel kemoterapi 
inden for modermærkekræft. Vi har oplevet, 

at sygdommen i nogle tilfælde helt forsvinder, 
mens den hos andre svinder delvist ind. Så 
man kan godt sige, at immunterapi er et vig-
tigt skridt mod det mål, vi har om at løse kræf-
tens gåde, og på sigt ville det måske godt 
kunne erstatte kemoterapi. Men det kræver 
selvfølgelig en lang række forsøg, hvor vi te-
ster det yderligere over flere år,« siger han. 

Angriber kræftcellerne
Lægerne har ellers hidtil ikke troet på, at im-
munterapi kunne bekæmpe lungekræft, som 
det nye lægemiddel er rettet imod: 

»Det er jo en meget aggressiv kræftform, 
fordi kræftcellerne er fyldt med unormaliteter, 
der typisk er opstået på grund af rygning. Det 
gør, at de har mulighed for at overleve næsten 
hvad som helst. Men det har så i forsøg vist 
sig, at immunterapi kan styrke menneskets 
eget immunsystem, så det går til angreb på 
kræftcellerne, hvad det ellers ikke ville gøre, 
På den måde er vores viden blevet endnu 
mere detaljeret,« siger Peter Meldgaard. 

Færre bivirkninger
»Hvis det går godt, lever patienterne i gen-

nemsnit et års tid, efter de har fået diagno-
sen. Så det er meget kort tid og udtryk for, 
hvor aggressiv kræftformen er,« siger han. 

Cirka 4400 danskere får hvert år konstate-
ret lungekræft, hvoraf  ca. 15 pct. er i live efter 
fem år. Rygning er den primære årsag til, at 
sygdommen udvikler sig. Indtil det nye kræft-
middel bliver endeligt godkendt i Danmark, 
vil det ikke være muligt at få behandlingen. 
Lægen kan dog søge medicinalfirmaet bag 
om at få lov til at bruge medicinen til enkelte 
patienter, så de, der har brug for det her og 
nu, kan få glæde af det. Immunterapi har des-
uden vist sig at have færre bivirkninger end 
traditionel kemoterapi, oplyser forskerne.

» Vi har oplevet, at syg-
dommen i nogle tilfælde 

helt forsvinder, mens den hos 
andre svinder delvist ind. Så 
man kan godt sige, at immun-
terapi er et vigtigt skridt mod 
det mål, vi har om at løse kræf-
tens gåde

Henrik Schmidt, overlæge
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6 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT

Normalt kan immun- systemet ikke bekæmpe 
kræftceller. Men ved at bruge såkaldt immunte-
rapi kan man aktivere immunsystemet, så det an-
griber kræftcellerne, ligesom de ville gøre, hvis der 
var tale om en almindelig infektionssygdom, som 
f.eks. forkølelse.  

Læger har længe haft en teori om, at man kan 
bekæmpe kræft ved at styrke bestemte dele af im-
munforsvaret, men først inden for de seneste år, 
har man fået tilstrækkelig med viden om immun-
forsvaret til, at man kan udvikle medicin, der 
målrettet kan gå til angreb på kræftcellerne. Jo 
mere målrettet behandlingen er, desto bedre 
virker den, og jo færre bivirkninger får patien-
ten. 

Immunterapi kaldes også for målrettet bio-
logisk behandling, og der findes mange be-
handlingstyper, f.eks. anti-stofbehandlinger 
eller vacciner. Lægerne mener,at im-
munterapi i fremtiden måske kan er-
statte traditionel kemoterapi pga. 
de foreløbige gode resultater. 
Immunterapi bruges alle- r e d e 
til at behandle bl.a. mo- d e r m æ r-
kekræft, nyre-, prostata- og brystkræft. 
Fremover vil medicinen nu også blive brugt 
til lunge- og æggestokkræft.

TRADITIONEL KEMO

HVAD ER IMMUNTERAPI?
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7SUPER MEDICIN MOD KRÆFT

HVAD ER IMMUNTERAPI?

De hyppigste kræftformer 
i Danmark (nye tilfælde pr. år)

Immunterapi kaldes også for målrettet biologisk behandling, og der �ndes mange 
behandlingstyper, f.eks. antistofbehandlinger eller vacciner. Lægerne mener, at immunte-
rapi i fremtiden måske kan erstatte traditionel kemoterapi pga. de  foreløbige gode 
resultater. Immunterapi bruges allerede til at behandle bl.a. modermærkekræft, nyre-, 
prostata- og brystkræft. Fremover vil medicinen nu også blive brugt til lunge-  
og æggestokkræft.

Normalt kan immunsystemet ikke 
bekæmpe kræftceller. Men ved at bruge 
såkaldt immunterapi kan man aktivere 
immunsystemet, så det angriber kræftcel-
lerne, ligesom de ville gøre, hvis der var tale 
om en almindelig infektionssygdom, som 
f.eks. forkølelse.  

Læger har længe haft en teori om, 
at man kan bekæmpe kræft ved at styrke 
bestemte dele af immunforsvaret, men 
først inden for de seneste år, har man fået 
tilstrækkelig med viden om immunforsva-
ret til, at man kan udvikle medicin, der 
målrettet kan gå til angreb på kræftcel-
lerne. Jo mere målrettet behandlingen er, 
desto bedre virker den, og jo færre 
bivirkninger får patienten. 

Kroppens naturlige immunsystem 
identi�cerer og forsøger at angribe 
kræftceller.

SÅDAN VIRKER IMMUNTERAPI

SÅDAN FUNGERER DIT IMMUNFORSVAR
Vores immunsystem er kroppens forsvar mod infektioner og
      fremmede eller unormale celler, så vi undgår at blive syge. 

GRAFIK : Funder/ Fagerheim/ Kilde: Kræftens bekæmpelse, Sundhed.dk m.�.

ST OP

ST OOPST OP

1
Immunsystemet kan ikke genkende 
kræftcellerne eller reagere tilstrække-
ligt overfor dem og aktiverer derfor sin 
naturlige 'bremse', så angrebet på 
kræftcellerne stopper. 

Immunterapi virker på immunsyste-
met, så 'bremsen' bliver afbrudt og 
immunsystemet igen kan gå til angreb 
på kræftcellerne. Kræftcellernes evne 
til at forsvare sig bliver svækket på 
grund af medicinen.

32

Maven
Hele 70 pct. af dit immunforsvar sidder i tarmen. Fra naturens hånd er den spækket med probiotiske 
bakterier, som styrker de såkaldte dendritceller. Dendritcellerne spotter fremmede og farlige elementer, 
der er trængt ind i kroppen, som f.eks. kræftceller, og sender derefter signal til såkaldte T-celler, der skal 
bekæmpe de in�cerede celler. 

T-celle

Dendritcelle

Kræftcelle

Knoglemarv
Det er i din knoglemarv, at 
de såkaldte leukocytter 
dannes. Det er celler, der 
udvikler sig til enten T- eller 
B-celler, som er essentielle, 
fordi de er med til at 
bekæmpe kræft eller virus. 
B-cellerne har f.eks. den 
særlige funktion, at de 
'husker' speci�kke bakterier, 
så du bliver immun mod 
f.eks. en virusinfektion og 
ikke skal igennem den 
samme sygdom igen. 

B-celle

Huden
Huden er et af de vigtigste 
organer, vi har til at beskytte os 
mod virus. Ret åbenlyst 
fungerer den som et beskyt-
tende lag mod infektioner, vira 
og bakterier udefra.

Tallene er fra 2012 
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Lymfesystemet
Det er lymfesystemets vigtigste 
opgave at transportere de hvide 
blodlegemer, såkaldte leukocytter, 
rundt i kroppen for at nedkæmpe 
vira og bakterier samt danne de 
antisto�er, der også udrydder bakteri-
erne (og eventuelle kræft-
celler). Lymfesystemet består af et 
�nt netværk af lymfekar og knuder, der 
sidder i lysken, armhulerne, 
halsen og bugen. De hæver, når de 
bekæmper infektioner. 

Traditionel
kemo

SÅDAN VIRKER IMMUNTERAPI

Kroppens naturlige immunsy-
stem identificerer og forsøger 
at angribe kræftceller.

Immunsystemet kan ikke 
genkende kræftcellerne eller 
reagere tilstrækkeligt overfor 
dem og aktiverer derfor sin 
naturlige ’bremse’, så angre-
bet på kræftcellerne stopper.

Immunterapi virker på im-
munsyste-met, så ’bremsen’ 
bliver afbrudt og immunsyste-
met igen kan gå til angreb på 
kræftcellerne. Kræftcellernes 
evne til at forsvare sig bliver 
svækket på grund af medici-
nen.

HVAD ER IMMUNTERAPI?

De hyppigste kræftformer 
i Danmark (nye tilfælde pr. år)

Immunterapi kaldes også for målrettet biologisk behandling, og der �ndes mange 
behandlingstyper, f.eks. antistofbehandlinger eller vacciner. Lægerne mener, at immunte-
rapi i fremtiden måske kan erstatte traditionel kemoterapi pga. de  foreløbige gode 
resultater. Immunterapi bruges allerede til at behandle bl.a. modermærkekræft, nyre-, 
prostata- og brystkræft. Fremover vil medicinen nu også blive brugt til lunge-  
og æggestokkræft.

Normalt kan immunsystemet ikke 
bekæmpe kræftceller. Men ved at bruge 
såkaldt immunterapi kan man aktivere 
immunsystemet, så det angriber kræftcel-
lerne, ligesom de ville gøre, hvis der var tale 
om en almindelig infektionssygdom, som 
f.eks. forkølelse.  

Læger har længe haft en teori om, 
at man kan bekæmpe kræft ved at styrke 
bestemte dele af immunforsvaret, men 
først inden for de seneste år, har man fået 
tilstrækkelig med viden om immunforsva-
ret til, at man kan udvikle medicin, der 
målrettet kan gå til angreb på kræftcel-
lerne. Jo mere målrettet behandlingen er, 
desto bedre virker den, og jo færre 
bivirkninger får patienten. 

Kroppens naturlige immunsystem 
identi�cerer og forsøger at angribe 
kræftceller.

SÅDAN VIRKER IMMUNTERAPI

SÅDAN FUNGERER DIT IMMUNFORSVAR
Vores immunsystem er kroppens forsvar mod infektioner og
      fremmede eller unormale celler, så vi undgår at blive syge. 
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Lymfesystemet
Det er lymfesystemets vigtigste 
opgave at transportere de hvide 
blodlegemer, såkaldte leukocytter, 
rundt i kroppen for at nedkæmpe 
vira og bakterier samt danne de 
antisto�er, der også udrydder bakteri-
erne (og eventuelle kræft-
celler). Lymfesystemet består af et 
�nt netværk af lymfekar og knuder, der 
sidder i lysken, armhulerne, 
halsen og bugen. De hæver, når de 
bekæmper infektioner. 
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8 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT

SÅDAN FUNGERER DIT IMMUNFORSVAR
Vores immunsystem er kroppens forsvar mod infektioner og fremmede eller unormale celler, 
så vi undgår at blive syge.

LYMFESYSTEMET Det er lymfesystemets vigtigste 
opgave at transportere de hvide blodlegemer, såkaldte leuko-
cytter, rundt i kroppen for at nedkæmpe vira og bakterier samt 
danne de antistoffer, der også udrydder bakterierne (og even-
tuelle kræft-celler). Lymfesystemet består af et fint netværk af 
lymfekar og knuder, der sidder i lysken, armhulerne, halsen og 
bugen. De hæver, når de bekæmper infektioner.

HUDEN Huden er et af de 
vigtigste organer, vi har til at 
beskytte os mod virus. Ret 
åbenlyst fungerer den som et 
beskyttende lag mod infektio-
ner, vira og bakterier udefra. KNOGLEMARV Det er i din 

knoglemarv, at de såkaldte leukocytter 
dannes. Det er celler, der udvikler sig til 
enten T- eller B-celler, som er essentiel-
le, fordi de er med til at bekæmpe kræft 
eller virus. B-cellerne har f.eks. den 
særlige funktion, at de ’husker’ speci-
fikke bakterier, så du bliver immun mod 
f.eks. en virusinfektion og ikke skal igen-
nem den samme sygdom igen.

MAVEN Hele 70 pct. af dit immunforsvar sidder i tarmen. Fra naturens hånd 
er den spækket med probiotiske bakterier, som styrker de såkaldte dendritceller. 
Dendritcellerne spotter fremmede og farlige elementer, der er trængt ind i krop-
pen, som f.eks. kræftceller, og sender derefter signal til såkaldte T-celler, der skal 
bekæmpe de inficerede celler. 
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9SUPER MEDICIN MOD KRÆFT

50 KRÆFTTEGN 
du skal holde øje med

Her er 5 vigtige 
symptomer, du skal 
holde øje med for 

de 10 mest udbredte 
kræftsygdomme. I 

rækkefølge i forhold til 
udbredelse.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse
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10 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT
1. BRYSTKRÆFT

Forekomst: 4.848 tilfælde årligt. Den hyp-
pigste kræftform hos kvinder. Antallet af nye 
tilfælde har været stigende gennem mange 
år.

Dødelighed: 1.215 dør årligt.

Årsager: Oftest ukendt, men en række 
ting øger risikoen: arvelighed, kvindelige 
kønshormoner, alkohol, overvægt, hvornår 
man eventuelt føder, og hvornår man går i 
overgangsalder.

Symptomer, du ikke må overse:

1. En knude i brystet.

2. Væske fra brystvorten.

3. Indtrækning i huden.

4. Eksem på brystvorten.

5. Betændelseslignende forandringer i 
brystet.

ADVARSEL: Du spiller selv en meget vigtig 
rolle. 90 pct. af alle brystkræft-tilfælde opda-
ges af kvinden selv – typisk under bruseren, 
når man sæber sig ind. Knuden opdages ofte 
på et tidspunkt, hvor der ikke er andre symp-
tomer på, at man er syg.

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos 
kvinder med cirka 4.800 nye tilfælde hvert 
pr. år i Danmark. Antallet af nye tilfælde har 
været stigende gennem mange år. Kræftsyg-
dommene, omtalt på siderne, er arrangeret 
efter hyppighed. 
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2. PROSTATAKRÆFT

Forekomst: 4.363 tilfælde årligt.

Dødelighed: 1.152 dør årligt.

Årsager: Ukendt. I mindre end 10 procent 
af tilfældene er der tale om arvelighed. Dog 
mistænkes knap halvdelen af tilfældene af 
aggressiv eller uhelbredelig prostatakræft før 
55-års alderen for at være familiært betin-
gede.

Symptomer, du ikke må overse:

1. Svært ved at komme af med vandet, evt. 

slap stråle.

2. Pludselige og hyppige vandladninger dag 
og nat.

3. Blod i urinen eller i sæden.

4. Blærebetændelse – øget tendens.

5. Vægttab og træthed er mere diffuse 
symptomer.

ADVARSEL: Sygdommen kan opføre sig 
lumsk ved, at symptomerne ofte er små eller 
ikke til stede, før den allerede har spredt sig. 
Mange mærker slet ikke kræften.
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3. LUNGE-
KRÆFT

Forekomst: 4.359 
tilfælde årligt.

Dødelighed: 3.597 
dør årligt. Den 
kræftform, flest 
danskere dør af.

Årsager: Tobak er 
årsag til 80-90 pct. 
af alle tilfælde.

Symptomer, du 
ikke må overse:

1. Hoste, der varer 
ved i mere end 6 

uger.

2. Blodigt slim i 
opspyt.

3. Åndenød.

4. Hæshed.

5. Træthed.

ADVARSEL: Symp-
tomerne er ofte dif-
fuse. Nogle oplever 
øget svedtendens, 
appetitløshed og 
vægttab.

4. TYKTARMS-
KRÆFT

Forekomst: 2.764 
tilfælde årligt.

Dødelighed: 1.375 
dør årligt.

Årsager: Overvægt, 
usund kost med 
få fibre, alkohol og 
type-2 sukkersyge 
øger riskoen. I nogle 
tilfælde er sygdom-
men arvelig.

Symptomer, du 
ikke må overse:

1. Ændringer i af-
føringsmønstret gen-
nem 3-4 uger, måske 
skiftevis forstop-
pelse og diarré.

2. Blod eller slim i 
 afføringen.

3. Ubehag i maven 
eller larmende, rum-
lende tarme gennem 
et stykke tid.

4. Oppustethed.

5. Fornemmelse af 
ikke at kunne tømme 
tarmen helt ved 
toiletbesøg.

ADVARSEL: Sympto-
merne på tarmkræft 
er ofte vage og 
snigende. Nogle op-
lever måske bare lidt 
træthed og vægt-
tab. Eller lidt generel 
utilpashed med ondt 
i maven.
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5. BLÆREKRÆFT

Forekomst: 1.851 tilfælde årligt.

Dødelighed: 575 dør årligt.

Årsager: Tobaksrygning er årsag til cirka 
1/3 af alle tilfælde af kræft i blæren. Visse 
kemikalier i arbejdsmiljøet kan også give 
blærekræft.

Symptomer, du ikke må overse:

1. Synligt blod i urinen

2. Hyppig trang til at lade vandet

3. Smerter ved vandladning

4. Trykken eller lette smerter bag skambenet

5. Tilbagevendende infektioner i urinvejene

ADVARSEL: Disse symptomer forekommer 
også ved mange andre sygdomme, f.eks. 
forstørret prostata, betændelse i prostata, 
blærebetændelse og underlivssygdomme.
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7. HUDKRÆFT

Forekomst: 1.677 
tilfælde.

Dødelighed: 59 dør 
årligt.

Årsager: Ultraviolet 
stråling fra solen/so-
larier. og fra solarier. 
Personer med svækket 
immunsystem får oftere 
hudkræft.

Symptomer, du ikke 
må overse:

1. Et sår, der ikke vil hele.

2. En knude på huden, 
der vokser.

3. Knuden kan bryde op 
og væske.

4. Måske kommer der 
blod fra knuden.

5. Pletten på huden kan 
skælle.

ADVARSEL: Gå til læge 
ved mindste mistanke. 
Symptomerne behøver 
ikke at være tegn på 
kræft, men du bør allige-
vel tage dem alvorligt. 
Det er lettere og sikrere 
med tidlig behandling.

6. MODER- 
MÆRKEKRÆFT

Forekomst: 1.807 
tilfælde.

Dødelighed: 252 dør 
årligt.

Årsager: Den væsent-
ligste årsag til moder-
mærkekræft er udsæt-
telse for ultraviolet 
bestråling som fra sollys 
og i solarier. I få familier i 
Danmark er modermær-
kekræft arveligt.

Symptomer, du ikke 
må overse:

1. Et modermærke 
ændrer størrelse, form 
eller farve.

2. Et modermærke bli-
ver ujævnt eller tykkere.

3. Et modermærke dan-
ner skorpe eller bløder.

4. Et modermærke klør 
vedvarende eller føles 
ændret.

5. Et sår vil ikke hele.

ADVARSEL: Ved mindste 
mistanke – gå til læge. 
Det er uhyre vigtigt at 
komme hurtigt i be-
handling, dvs. få fjernet 
det syge.
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9. HJERNEKRÆFT

Forekomst: 1.300 
tilfælde. Antallet stiger. 
Flest kvinder rammes.

Dødelighed: 480 dør 
årligt.

Årsager: De præcise 
årsager kendes ikke. Hos 
patienter med visse 
sjældne arvelige syg-
domme ser man ofte 
hjernesvulster, og man 
ved, at røntgenstråler 
kan medføre hjernesvul-
ster. Stråling fra høj-
spændingsledninger og 
mobiltelefoner er under 
mistanke.

Symptomer, du ikke 
må overse:

1. Tiltagende hovedpine.

2. Træthed.

3. Opkastninger.

4. Synsforstyrrelser.

5. Taleforstyrrelse.

ADVARSEL: Bliver man 
ikke behandlet ret 
hurtigt, kan trykket i 
hjernen blive så stort, at 
man bliver bevidstløs. Der 
er kan også opstå nogle 
lokale symptomer, som 
har med det område i 
hjernen at gøre, hvor svul-
sten sidder. Det kan f.eks. 
være lammelser i arme 
eller ben, føleforstyr-
relser, epileptiske anfald, 
problemer med at høre 
og svimmelhed.

8. ENDETARMS-
KRÆFT

Forekomst: 1.559 
tilfælde.

Dødelighed: 561 dør 
årligt.

Årsager: Oftest ukendt, 
men overvægt, alkohol 
og type 2 sukkersyge 
øger risikoen. I visse 
tilfælde kan sygdommen 
være arveligt betinget.

Symptomer, du ikke 
må overse:

1. Blod – med eller uden 
slim – i afføringen.

2. Sortfarvet afføring.

3. Anderledes affø-
ringsvaner, der står på i 
mere end en måned.

4. Skiftevis forstoppelse 
og tynd afføring i mere 
end en måned.

5. Fornemmelse af, at 
tarmen ikke tømmes 
ordentligt, når du er på 
toilettet.

ADVARSEL: Luft i tar-
mene eller ondt i maven 
i mere end en måned er 
også symptomer, du skal 
reagere på – ligesom 
blodmangel, vægttab 
eller feber i lang tid uden 
grund.
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10. LYMFEKRÆFT (NON-
HODGKIN)

Forekomst: 1.010 tilfælde.

Dødelighed: 305 dør årligt.

Årsager: Oftest ukendt. Øget risiko ved 
svækket immunforsvar.

Symptomer, du ikke må overse:

1. Hævede lymfeknuder.

2. Smerter, fordi knuderne trykker på nerver/
rygmarv.

3. Hævelse af f.eks. et ben.

4. Nattesved, forhøjet temperatur.

5. Vægttab

ADVARSEL: Sygdommen kan være lumsk. 
Det er meget forskelligt, hvor hurtigt og hvor 
meget symptomerne udvikler sig. 


