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Hvorfor har vi blod i kroppen?
Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret
meget over det i hverdagen, men blodet har
en lang række vigtige opgaver i kroppen,
og man kan slet ikke leve uden blod.
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Hvad bruger vi blodet til?
Man kan ikke leve uden blod - det arbejder hele tiden og
holder aldrig fri. Blodet er med til at sikre, at din krop
fungerer. Blodet holder din krop i live bl.a. ved at bringe
ilt rundt i kroppen.

Du kan kun leve i få minutter uden ilt.

Kroppen består af millioner af små celler med hver deres
specielle opgaver. Cellerne arbejder sammen, så du kan
bevæge dig, lære, spise, drikke, sove – og vokse – og
alle de andre ting, du gør hver dag. Men for at cellerne
kan gøre deres arbejde, skal de hele tiden bruge ilt og
næring. Cellerne skal også kunne slippe af med CO2
(kuldioxid) og andet affald.

Tre af blodets vigtige funktioner:
Transport, forsvar og regulering af temperaturen.
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Transport af ilt og næring,
affald og CO2
Det er blodets opgave at hente ilt fra den luft, du trækker
ind i lungerne, og at transportere ilten ud til alle kroppens celler. Cellerne bruger ilten til at forbrænde næringen
(sukker og fedt fra maden) for at give dig energi. Når
blodet afleverer ilten rundt omkring i kroppen, modtager
det i stedet den luftart, der hedder CO2 (kuldioxid), der
er dannet under forbrændingen af sukker og fedt. CO2
føres med blodet tilbage til lungerne, hvor du ånder den ud.

• Hvide blodlegemer (immunforsvaret)
• Lægemidler fra tarmen og ud i vævene
• Hormoner
Når blodet skal rundt i din krop, flyder det i store blodårer, der forgrener sig og bliver flere og flere – og tyndere
og tyndere – ligesom grenene på et træ.

Blodet henter næring fra maden i tarmene og fører den
til leveren. Leveren opbevarer noget af næringen og
sender resten med blodet ud i alle cellerne i kroppen. Blodet løber også gennem nyrerne og udskiller de
affaldsstoffer, som det har hentet rundt om i kroppen.

Blodet er et transportsystem.
Det transporterer f.eks.:
• Ilt fra lungerne og CO2 til lungerne
• Næringsstoffer fra tarmen til leveren
• Næring til alle celler
• Vand mellem tarm, væv og nyrer (væskebalancen)
• Affaldsstoffer fra væv til lever og nyrer
• Varme (regulering af kroppens temperatur)

SE/PRØV
Hvor kan jeg se blodet?
Prøv at presse hårdt med en finger mod
blommen på din tommelfinger. Tag fingeren
væk – nu er huden blevet helt bleg. Det er,
fordi du har presset blodet væk fra de små
blodårer (hårkar).

Test dig selv!

?

1. Hvordan fungerer blodets transportsystem?
A. Blodet transporterer blandt andet CO2 ud til kroppens celler og ilt tilbage til lungerne, næring fra
maden i tarmene til nyrerne og vand mellem tarm, lever og milt.
B. Blodet transporterer blandt andet ilt ud til kroppens celler og CO2 tilbage til lungerne, næring fra
maden i tarmene til leveren og vand mellem tarm, væv og nyrer.
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Forsvar og regulering
Forsvar mod sygdomme

Regulering

Ud over at være dit interne ’transportsystem’ forsvarer
blodet dig også imod sygdomme ved at bekæmpe bakterier og virus, som prøver at komme ind i kroppen og gøre
dig syg. Og blodet hjælper også med at hele sårene, når
du har slået dig.

Blodet har endnu en opgave: At regulere
temperaturen i din krop. Hvis du har det
for varmt, kommer der mere blod ud til
huden. Den bliver rød, og blodet bliver
kølet af. På den måde sænker kroppen temperaturen. Samtidig afleverer
blodet væske til svedkirtlerne – når
sveden fordamper fra huden, er det
også med til at sænke temperaturen.
Hvis du fryser, trækker hudens
blodkar sig sammen. Så kan der
ikke komme så meget blod ud til
huden. Huden bliver bleg og kold –
og kroppen holder på varmen.

SE/PRØV
Når du har løbet, kan du blive rød i hovedet.
Det er, fordi du har det meget varmt. Så
udvider de små blodårer (hårkar) sig. På den
måde kan der løbe mere blod ud til hudens
overflade og blive kølet af.

Test dig selv!
2.

?

Hvordan regulerer blodet vores kropstemperatur?
A. Når man har det varmt, sender kroppen mere blod ud til huden, hvor det bliver kølet af. Hvis man
fryser, trækker blodkarrene sig sammen, så der ikke kan komme så meget blod ud til huden.
B. Når man har det varmt, trækker blodkarrene sig sammen, og dermed mindskes påvirkningen af det
varme blod. Når man fryser, sender kroppen mere blod til huden, så man hurtigere får varmen.
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Hvor meget blod har jeg?
Da du var nyfødt baby, havde du kun en kopfuld blod i
kroppen. Da du var omkring 1 år gammel, havde du over
½ liter blod i kroppen.

I gennemsnit har en kvinde 4½ liter blod og en
mand 6 liter blod i kroppen.

Mængden af blod vokser, efterhånden som din krop
vokser. I 10-års alderen har man omkring 2 liter blod.
Som 14-15-årig har man omtrent samme blodvolumen
som voksne.

Blodet udgør ca. 7%
af et menneskes vægt.

Test dig selv!

?

3. Hvor meget blod har et barn på 10 år i kroppen?
A. Cirka 2 liter
B. Cirka 3 liter
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Hvad består blodet af?
Blodet består af blodceller, der flyder rundt i en væske,
der kaldes plasma. Lidt under halvdelen af blodet er
celler, og resten er plasma. Uden plasma ville blodet
være en tyk grød, og så ville det ikke kunne komme
rundt i kroppen og gøre gavn.
Der findes tre forskellige slags blodceller: Røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader. De er gode
til hver deres specielle opgaver.
Blodets celler består af ca. 25.000 milliarder røde
blodlegemer, ca. 30 milliarder hvide blodlegemer og
ca. 1.000 milliarder blodplader og fylder i alt godt
2 liter. Resten er plasma.

Næsten halvdelen af kroppens
celler er blodceller.
Din krop danner hele tiden nye celler til at erstatte de
gamle. Det sker faktisk omkring 3.000 millioner gange i
minuttet!

Blodcellerne er så små, at du kun
kan se dem i et mikroskop.

Test dig selv!

?

4. Hvad hedder de tre forskellige slags celler i blodet?
A. Røde blodlegemer, hvide blodlegemer og plasma.
B. Røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader.

5. Hvor meget af blodet er celler, og hvor meget er plasma?
A. Lidt over halvdelen af blodet er plasma (ca. 55 procent), resten er celler (ca. 45 procent).
B. Lidt under halvdelen af blodet er plasma (ca. 45 procent), resten er celler (ca. 55 procent).
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røde
De røde blodlegemer er ligesom myrer – de er flittige,
og der er rigtig mange af dem.
De henter ilt i lungerne og tager det med rundt til
cellerne i hele kroppen. På vejen afgiver de ilten og
optager i stedet affald i form af CO2. De røde blodlegemer tager CO2 med tilbage til lungerne, så det
kan komme ud i forbindelse med din vejrtrækning.

Et meget forstørret
rødt blodlegeme.

Du har utrolig mange røde blodlegemer – det er de celler
i blodet, der er flest af. Hvis alle dine røde blodlegemer
blev lagt lige ved siden af hinanden, ville rækken blive
ca. 200.000 km lang. Det svarer til 5 gange rundt om
jorden (ved ækvator).
De røde blodlegemer udskiftes hele tiden. Hvert sekund
danner din krop ca. 2 millioner nye, og samtidig dør
ligeså mange. De gamle, brugte røde blodlegemer bliver
nedbrudt i milten. Et rødt blodlegeme lever i omkring fire
måneder.
•V
 oksne har ’tykkere’ blod og dermed flere røde
blodlegemer end børn. Mænds blod er ’tykkere’
end kvinders, fordi mændene har et større antal
røde blodlegemer.

Hvordan ser de ud?
De røde blodlegemer ser næsten ud som små tørrede
abrikoser. De røde blodlegeme-abrikoser er så små, at
man skal lægge millioner af dem oven på hinanden, for
at de tilsammen er lige så høje som en rigtig abrikos!
Røde blodlegemer er bløde og kan klemme sig igennem
bittesmå åbninger. I de allermindste blodårer ligger de
på række for at komme igennem.

•N
 år du tager et foto med blitz, kan folk få røde øjne.
Det er faktisk blodet, man kan se. Normalt er pupillerne mørke, men blitzens lys reflekteres af de røde
blodlegemer bag i øjet. Det er derfor, pupillerne ser
røde ud på billedet.
• J o højere man kommer op i forhold til havets overflade,
jo mindre ilt er der i luften. Det gælder f.eks., når man
bestiger bjerge – her vil det i begyndelsen føles vanskeligt
at trække vejret. For at afhjælpe det, producerer kroppen flere røde blodlegemer, som den har brug for til
at transportere ilten rundt i kroppen. De ekstra mange
røde blodlegemer gør blodet tykkere.
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Test dig selv!

?

6. Hvorfor er de røde blodlegemer så vigtige?
A. Fordi de røde blodlegemer påvirker hjertet, så det trækker sig sammen og sender blodet ud i kroppen.
B. Fordi de røde blodlegemer transporterer livsvigtig ilt ud til kroppens celler.

7. Hvor lang tid lever et rødt blodlegeme?
A. Ca. 4 måneder.
B. Ca. 6 måneder.

8. Hvordan ser et rødt blodlegeme ud?
A. De er kugleformede celler med udposninger, der ligner og fungerer som fangarme.
B. De er bløde, gummiagtige og ligner tørrede abrikoser.

9. Hvad sker der med de gamle, brugte røde blodlegemer?
A. De nedbrydes i leveren.
B. De nedbrydes i milten.
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De

blodlegemer

De hvide blodlegemer beskytter din krop – de er en vigtig
del af dit immunforsvar.
Hvis du bliver forkølet, kommer de hvide blodlegemer
og smider forkølelsesvirussen væk, så du kan blive rask
igen. Det samme sker, når du har et sår. Her vil bakterier
prøve at slippe ind igennem såret, men de bliver standset af
de hvide blodlegemer, der går til angreb med det samme.
Nogle af dem spiser bakterierne. Andre kan lave stoffer,
som slår bakterierne ihjel.

De hvide blodlegemer er kroppens vagthunde.

Kroppens immunforsvar består af millioner af forskellige
hvide blodlegemer. Når virus eller bakterier kommer ind i
kroppen, går de hvide blodlegemer til angreb og prøver at
dræbe dem. Efter en infektion, f.eks. en halsbetændelse,
danner din krop huskeceller. Næste gang du udsættes for
den samme bakterie eller virus, kan kroppen derfor
reagere hurtigt og slå angrebet ned, før du bliver syg.
Har du først én gang haft en bestemt infektion, vil du
sjældent få den igen. Man siger, at man er blevet immun.

Immunitet betyder uimodtagelig.
Du kan få influenza flere gange, fordi influenzavirus
snyder dit immunforsvar ved at ændre sig (mutere),
så de ikke kan genkendes.
De hvide blodlegemer har flere funktioner. Ud over at
forsvare kroppen mod virus og bakterier er de hvide blodlegemer også ’skraldemænd’. De optager og fjerner døde
celler.
De hvide blodlegemer opholder sig mest uden for blodårerne – i kroppens væv, hud og organer. Når de er i
blodet, er det for at blive transporteret rundt i kroppen.

De angriber og ødelægger de skadelige ting, som du kan få
ind i kroppen gennem huden eller via det, du indånder og
spiser.

Hvis din krop bliver angrebet af bakterier, bliver der
straks lavet flere hvide blodlegemer.

Når et hvidt blodlegeme
støder på bakterier og virus,
snor det sig rundt om den
og trækker den ind i sig –
man kan sige, at bakterien
eller virussen bliver ædt af
det hvide blodlegeme.
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Hvordan ser de ud?
Der er forskellige typer hvide blodlegemer, men de er alle
større end de røde blodlegemer, og de ser helt anderledes
ud. De er kugleformede celler og nogle af dem har udposninger, der ligner og fungerer som fangarme.
Du har ikke nær så mange hvide blodlegemer som røde.
Som regel er der mindst 500 gange flere røde end hvide
blodlegemer. De fleste hvide blodlegemers levetid er kort
– fra få timer til en uge. Derfor skal der hele tiden laves
mange nye – 100 billioner nye hvide blodlegemer hver
dag! Og hvis det er nødvendigt, kan der laves endnu flere.
Den type hvide blodlegemer, der fungerer som huskeceller, lever dog i mange år.

Et meget forstørret hvidt blodlegeme

Test dig selv!

?

10. Hvordan ser de hvide blodlegemer ud?
A. De er kugleformede celler, nogle med udposninger, der ligner og fungerer som fangearme.
B. De har form som små runde skiver, men kan omdannes tilkugler, der ligner små søpindsvin.

11. Hvilken funktion har de hvide blodlegemer?
A. De indgår i immunforsvaret og er med til at forsvare kroppen mod virus og bakterier.
B. De hjælper med til at lukke et sår, når du har slået hul på huden.

12. Hvilken funktion har kroppens ’skraldemænd’?		
A. De optager og fjerner ilten i blodet.
B. De optager og fjerner døde celler.

13. Hvor opholder de hvide blodlegemer sig det meste af tiden?
A. De hvide blodlegemer opholder sig mest i blodårerne.
B. De hvide blodlegemer opholder sig mest uden for blodårerne – i kroppens væv, hud og organer.
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Blodpladerne
Blod kan ændre sig fra at være flydende til at være fast
på kun et par minutter. Hvis der går hul et sted på din
krop, går dine blodplader straks i gang med at reparere
det. Blodet danner en slags plaster på såret. Denne
skorpe standser blodet og sørger også for, at der ikke
kan komme bakterier ind.
Blodpladerne bliver tilkaldt af nogle stoffer i det ødelagte
væv. Stofferne får blodpladerne til at svulme op, klistre
sammen og sætte sig fast, så der hurtigt dannes en
prop i hullet. Herefter sætter blodpladerne gang i nogle
andre stoffer (koagulationsfaktorer), som får blodet til
at størkne. Sårskorpen dannes af en blanding af de røde
blodlegemer, blodplader og et protein i plasmaen. Når
skorpen falder af såret, er der dannet ny hud nedenunder.

Hvordan ser de ud?
Blodpladerne er de mindste celler i blodet. Til gengæld er
der mange af dem. På tegningen er blodpladen forstørret
mange, mange gange. Blodpladerne har form som små
runde skiver. Men de omdannes til kugler, der ligner små
søpindsvin, når de skal hjælpe med at lukke et sår. Blodpladerne er uden farve og har en diameter på ca. 0,003
millimeter. De lever ca. 9 dage. Blodpladerne nedbrydes –
ligesom de røde blodlegemer – i milten, når de ikke
længere fungerer.

Blodpladerne er din krops eget plaster.

Når der går hul på huden, går blodpladerne straks i gang med at
lukke såret.

Blodpladerne bliver klæbrige og
klistrer til hinanden ved hjælp af
nogle tråde, de danner. Trådene
fungerer som et net, der fanger
blodcellerne. Sammen danner
de en prop i såret.

En meget forstørret blodplade.

 roppen er hurtigt tyk nok til, at
P
blodet ikke kan løbe ud af såret.
Under sårskorpen dannes der
langsomt ny hud, og til sidst
falder skorpen af.
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Normalt flyder blodpladerne bare rundt i blodet, men de er
parate til at træde til, hvis der går hul på huden. Kroppen
laver på kort tid mange flere blodplader, hvis der er brug
for dem.
Du kan miste helt op til en tredjedel af dit blod og
alligevel overleve. Hvis du har mistet meget blod, vil
lægerne på sygehuset sørge for, at du får en blodtransfusion for at erstatte det blod, du har mistet.

Blå mærker
Det blå mærke kommer, fordi der er gået hul på nogle
af de bittesmå blodkar under huden. Fordi der ikke er
gået hul på selve huden, løber blodet i stedet ud i vævet
omkring det sted, hvor du slog dig. Mærket ser blåt ud,
fordi gammelt, iltfattigt blod ser blåt ud. Efterhånden som
blodet bliver nedbrudt, ser det både grønt og gult ud. Til
sidst forsvinder det helt.

Test dig selv!

?

14. Hvor hjælper blodpladerne?
A. Hvis du får et sår, kommer blodpladerne straks og er med til at stoppe blødningen.
B. H
 vis du bliver syg, kommer blodpladerne straks og hjælper med forsvare kroppen
mod virus og bakterier.

15. Hvordan ser blodpladerne ud?
A. De er små, firkantede plader, der lægger sig i lag, når de skal hjælpe med at lukke et sår.
B. D
 e har form som små runde skiver, men de omdannes til kugler, der ligner små søpindsvin, når de skal
hjælpe med at lukke et sår.

16. Hvorfor kan du få et blåt mærke, når du slår dig?
A. Fordi der går hul på nogle af de små blodkar under huden. Da der ikke er hul på selve huden, løber
blodet i stedet ud i vævet. Mærket ser blåt ud, fordi gammelt, iltfattigt blod ser blåt ud.
B. Fordi der frigøres en mørk væske fra lymfekirtlerne, når vævet beskadiges.
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Plasma
Plasma er en gullig væske, som blodcellerne befinder
sig i. Plasmaet består af 90% saltvand med et saltindhold, der ligner havvands. Plasma indeholder bl.a.
også næring, fedtstoffer, vitaminer, hormoner, affaldsog sukkerstoffer og mange forskellige proteiner. Disse
stoffer bliver også transporteret rundt med blodet
sammen med blodcellerne.

Plasma er gult og ser næsten ud som tis.
Proteinerne (æggehvidestoffer) i plasmaet sørger blandt
andet for byggematerialer til din krop, så du kan vokse og
udskifte kroppens celler.
Et af proteinerne hedder albumin. Albumin er med til
at regulere mængden af vand i blodårerne. Trykket inde
i blodbanen er højere end i vævet rundt om, og uden
albumin ville vandet sive fra blodet ud gennem karvæggen. På denne måde reguleres blodets ’tykkelse’,
så hjertet uden besvær kan pumpe blodet rundt.

Test dig selv!

?

17. Hvad er plasma?
A. P
 lasma er en gullig væske, der består af 90% saltvand. Plasmaen transporterer de
forskellige blodlegemer rundt i kroppen.
B. P
 lasma er en rødlig væske, der giver blodet den røde farve. Plasmaen transporterer
ilten rundt i kroppen.

18. Hvad hjælper proteiner med til i kroppen?
A. Proteiner sørger bl.a. for byggematerialer til kroppen, så man kan vokse og forny cellerne.
B. Proteiner har en vigtig rolle i temperaturreguleringen.
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Hvor kommer blodet fra?
Blodcellerne dannes af stamceller, der er i knoglemarven. Knoglemarven er en blød masse inde i hulrummene i de store knogler (bækkenet, ribbenene,
rygmarven og øverst i lårbenet og overarmen).
Der findes to slags knoglemarv, den røde og den gule.
De nye blodceller dannes i den røde knoglemarv. Den
gule består mest af fedt. Hos spædbørn og små børn
er al knoglemarven rød.
Vi skal hele tiden bruge nye blodceller til at erstatte
de gamle. Derfor arbejder knoglemarven nat og dag og
sørger for, at der hele tiden er det rigtige antal af de tre
typer blodceller, og at deres indbyrdes forhold mængdemæssigt er korrekt.

SE/PRØV
Prøv at se dig selv i korte shorts og T-shirt
– det område, som tøjet dækker, svarer til
den del af kroppen, hvor knoglerne danner
stamceller i knoglemarven.

Test dig selv!

?

19. Hvor dannes blodcellerne?
A. I hjertet.
B. I knoglemarven.

20. Hvad hedder de to slags knoglemarv?
A. Den aktive og den fede.
B. Den gule og den røde.
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Hvorfor er blodet rødt?
Næsten halvdelen af blodet består af røde blodlegemer.
De er røde, fordi de indeholder et protein, som kaldes
hæmoglobin – og hæmoglobin er rødt.
I hæmoglobin er der blandt andet jern. Jern er meget
vigtigt for mange funktioner i kroppen, men det meste
anvendes til at danne hæmoglobin og røde blodlegemer.

Kroppen har nok jern til at lave et lille søm.
Et meget forstørret rødt blodlegeme.

Er blod altid rødt?
Nej! Nogle dyr har en slags blodvæske, som har en anden
farve, f.eks. gennemsigtig eller gul. Hos nogle insekter er
den grøn, og hos visse skaldyr er den blå.

Test dig selv!

?

21. Hvad giver blodet den røde farve?
A. De røde blodlegemer indeholder proteinet hæmoglobin, der er rødt.
B. De røde blodlegemer indeholder en rød kerne, der giver blodet den røde farve.
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Hvordan kan blodet
transportere ilt?
Når blodet henter ilt i lungerne, er det hæmoglobinet,
der ’binder’ ilten til sig og på den måde transporterer det
rundt i kroppen. Det er også hæmoglobinet, der transporterer CO2 tilbage til lungerne.
Lungerne er fulde af små tunneller, der ender i bittesmå luftsække. Luftsækkene er omgivet af små blodkar (hårkar). Det er her, ilten overføres til blodet.
Blodet fører så ilten rundt i alle dele af kroppen.

Test dig selv!

?

22. Hvordan kommer ilten med blodet ud til kroppens celler?
A. Ilten binder sig til hæmoglobinet i blodet, og på den måde transporteres det ud i kroppen.
B. Ilten lægger sig som små luftbobler i blodbanen og transporteres på den måde rundt i kroppen.
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Hvad skal jeg spise for at få jern?
Du kan ikke selv danne jern, så du skal have det fra
maden. Det er vigtigt at få jern – ellers kan kroppen ikke
lave nok røde blodlegemer. Så for at kunne danne nye
blodlegemer er det en god idé at spise sundt.

Nogle madvarer, f.eks. dem med mange C-vitaminer,
styrker kroppens optagelse af jernet. C-vitamin findes i
grøntsager, frugt og juice. Til gengæld hæmmer kaffe, te
og kakao optagelsen af jern.

Her er noget af det, der er godt at spise og drikke!
Kød

Sundt slik

Der er meget jern i kød og mest i rødt kød som okse,
kalv, and, struds og vildt.

Rosiner, svesker, dadler, figner, abrikos, mandler og nødder
er jernholdige. En nem måde at få lidt mere jern på er at
blande f.eks. mandler og rosiner som en lille snack.

Indmad

Grønne grøntsager

Hjerter og lever (f.eks. leverpostej).

f.eks. broccoli,
rosenkål, grønkål,
grønt drys (dild,
persille osv.).

Skaldyr og fisk
Brød og andre kornprodukter
Brød, der er groft og langtidshævet eller lavet på surdej
(f.eks. rugbrød), er allerbedst. Hvis man selv bager, kan
man tilsætte f.eks. sesamfrø eller hvedeklid, der indeholder meget jern. Det gør kanel i øvrigt også!

Bønner, ærter
og linser
De er gode at blande i salat. De er både meget
jernholdige og indeholder meget protein.

Test dig selv!

?

23. Kan du selv danne jern?
A. Ja, kroppen danner hele tiden jern, men det er alligevel godt at supplere med jernholdig kost.
B. Nej, kroppen kan ikke selv danne jern, så du er nødt til at få det fra maden.

24. Hvad kan hæmme optagelsen af jern?
A. Kaffe, te og kakao hæmmer optagelsen af jern.
B. C-vitamin hæmmer optagelsen af jern.
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Kredsløbet
Kroppens kredsløb består af hjertet, blodet og blodårerne. Det fungerer som et transportsystem og er
livsvigtigt for kroppen.

Lungerne

eller som er skadelige. Affaldsstofferne bliver samlet i
urinblæren og forsvinder, når du tisser. Det rensede blod
fortsætter rundt i kroppen. Alt kroppens blod løber igennem nyrerne hvert 10. minut, så blodet filtreres omkring
150 gange i døgnet.

Din vejrtrækning foregår i de to lunger. Når du trækker
vejret, bevæger luften sig ned gennem luftrøret, der deler
sig i to rør – bronkier. Bronkierne fører mod hver sin lunge,
hvor de forgrener sig i mindre bronkier og bronkioler.
Disse bronkioler munder ud i nogle små luftsække, hvor
der henover ligger et net af små tynde blodkar. Det er
her, ilten overføres til blodet, og CO2 fra blodet føres
tilbage til lungerne og åndes ud. Det kan lade sig gøre,
fordi væggene i luftsækkene er så tynde, at ilt og CO2
nemt kan komme igennem.

Leveren
Blodet henter næring fra maden i tarmene og fører den
til leveren. Leveren opbevarer noget af næringen og
sender resten med blodet ud i alle cellerne i kroppen. Ud
over at være depot for næringen har leveren mange andre
funktioner, bl.a. sorterer den giftige og skadelige stoffer
fra og sørger for, at de kommer ud af kroppen igen via
tarmene eller nyrerne.

Milten
Hvert minut skyller kroppen en liter blod gennem milten
for at fjerne blodceller, der er for gamle eller ødelagte.
Milten er en del af vores immunforsvar og virker bl.a.
som en slags rensningsanlæg.

Maven
Når maden kommer ned i maven, blandes den med
mavesaft og bliver mere flydende, så tarmene kan optage
næring fra maden. Når maveindholdet har en grødet
konsistens, kommer det videre til tolvfingertarmen, som
er første del af den 5-6 meter lange tyndtarm. For at
tyndtarmen kan optage næringsstofferne, tilsættes bugspyt og galde. Begge dele er vigtige, for at maden kan
optages af blodet gennem tarmvæggen.

Nyrerne
Blodet løber gennem nyrerne, der fungerer som en si og
udskiller affaldet, som det har hentet rundt om i kroppen.
På den måde fjernes de stoffer, som vi ikke har brug for,
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Hjertet
Dit hjerte begyndte at slå, længe før du blev født. Og
det bliver ved med at slå – dag og nat – uden en eneste
pause, så længe du lever. Hjertet er en muskel og er
utrolig stærkt. Det er på størrelse med din knytnæve og
sidder midt i brystet mellem lungerne.

Hjertet er to pumper, der arbejder sammen. Den ene side
(højre) pumper blod fra kroppen til lungerne for at hente
ilt (kaldes det lille kredsløb). Den anden side (venstre)
pumper det iltede blod fra lungerne og ud i resten af
kroppen (kaldes det store kredsløb).

Hjertet er delt i to dele. Hver del har et forkammer og et hjertekammer.
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Hver gang hjertet trækker sig sammen, ”slår” det og
pumper en portion blod ud i kroppen. Herefter slapper
hjertemusklerne af og fyldes med blod, inden det igen
trækker sig sammen og slår det næste slag.
Blodet kommer ind i forkamrene og bliver pumpet ind
i hjertekamrene. Højre side af hjertet sender blodet til
lungerne efter ny ilt. Så kommer det tilbage til venstre
side, der sender det ud i kroppen for at aflevere ilten.
Blodet vender tilbage til højre side af hjertet, og turen
kan begynde forfra.

Hjertet pumper omkring 70 ml blod ud pr. slag. På den
måde bliver hele kroppens beholdning af blod pumpet
rundt på et minut. Eller sagt på en anden måde: Hjertet
pumper ca. fem liter blod ud i kroppen hvert minut. Det
svarer til en ½ spandfuld.
Hjertet slår ca. 37 millioner slag om året.

Hjertet pumper så hårdt, at det kan sende en
blodstråle 15 meter op.

Mellem forkamrene og hjertekamrene er der en slags
ventiler, der kaldes hjerteklapper. De forhindrer blodet i
at løbe baglæns.

Test dig selv!

?

25. Hvor sidder hjertet, og hvor stort er det?
A. Hjertet sidder lige over nyrerne. Det er på størrelse med en bordtennisbold.
B. Hjertet sidder midt i brystet mellem lungerne. Det er på størrelse med en knytnæve.

26. Hvor mange kamre har hjertet?
A. Hjertet har to kamre, et forkammer og et hjertekammer.
B. Hjertet har fire kamre, et forkammer og et hjertekammer i både højre og venstre hjertehalvdel.
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Blodårerne
Når blodet ved hvert hjerteslag pumpes fra hjertet,
kommer det ud i den store hovedpulsåre (aorta). Den
deler sig i to pulsårer (arterier). Den ene fører blod til
dit hoved, hals og arme, og den anden sørger for blod til
maven og benene. Pulsårerne forgrener sig og sørger på
den måde for, at der kommer iltet blod ud til hver enkelt
celle i kroppen. Når blodet har afleveret ilten rundt om i
din krop, løber det tilbage til hjertet i venerne (returårer).

Der findes tre forskellige slags blodårer:
• Pulsårer (arterier), der fører blodet fra
hjertet ud til kroppen
• Hårkar (kapillærer), der er tynde net af
blodårer overalt i kroppen
• Vener (returårer), der fører blodet fra
hårkarrene tilbage til hjertet

En blodåre kan være tyndere end et hår!
Imellem pulsårerne og venerne findes bittesmå blodårer,
der kaldes hårkar (kapillærer). De er så små, at der kun
kan komme ét rødt blodlegeme igennem ad gangen. Det
er i disse små hårkar, at blodet afleverer næring og ilt
til cellerne og fjerner affaldsstofferne som f.eks. CO2.
Hårkarrenes vægge er så tynde, at ilt og næring nemt
kan passere igennem dem. Langt de fleste celler ligger
mindre end 1/5 mm fra et hårkar. Fra hårkarrene
begynder blodårerne igen at samle sig i større og større
blodårer (vener), der fører blodet tilbage til hjertet.

SE/PRØV
På undersiden af dit håndled kan du se venerne.
Her er blodet iltfattigt og derfor er de helt blå.
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Dine pulsårer ligger godt beskyttet inde i kroppen.
I pulsårerne er blodet lige blevet sendt af sted af hjertet,
og der er ’tryk’ på blodet. Derfor har pulsårerne tykke
elastiske vægge, så blodet lettere kan presses igennem.
Hos en voksen er hovedpulsåren lige så tyk som en finger.
Jo længere blodet kommer væk fra hjertet, jo mindre
bliver trykket på blodet.

I venerne er der mindre tryk på blodet, fordi det er på vej
tilbage til hjertet. For at undgå at blodet løber baglæns,
har venerne nogle klapper, der virker lidt som ventiler og
samarbejder med kroppens muskler, når du bevæger
dig. Under normale omstændigheder befinder ca. 2/3 af
blodet sig i venerne. I de fleste sår stammer blodet fra
små vener nær huden.

Hovedpulsåren hos en blåhval er så stor, at
et menneske kan svømme igennem den.

Hvis man satte alle blodårerne i din krop
– fra de største til de allermindste –
i forlængelse af hinanden, ville det give
omkring 50.000 km. Det svarer til mere
end en gang rundt om jorden ved ækvator.

Venerne ligger tættere på hudens overflade. Blodet i
venerne indeholder mindre ilt end blodet i pulsårerne,
fordi det har afgivet det meste af ilten til cellerne.
Det lavere iltindhold i blodet betyder, at blodets farve
skifter fra klart rødt (iltrigt) til mørkt rødt, nærmest
blåligt (iltfattigt).

Test dig selv!

?

27. Hvad kaldes pulsårer og returårer også?
A. Kapillærer og hårkar.
B. Arterier og vener.

28. Hvor tykke er hårkarrene?
A. De er tyndere end et hår, og der kan kun komme ét rødt blodlegeme igennem ad gangen.
B. D
 e er på størrelse med en finger, og der kan komme mange milliarder røde blodlegemer
igennem ad gangen.
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Pulsen
Hver gang dit hjerte slår, udvides pulsåren en smule og
giver en lille bølge af blod. Antallet af bølger (pulsslag)
fortæller dig, hvor hurtigt hjertet slår.
Hos voksne slår hjertet omkring 60 gange i minuttet i
hvile, men det slår hurtigere hos børn. Og når du løber eller
anstrenger dig, skal hjertet arbejde hårdere. Så slår det
endnu hurtigere. Når du sover eller hviler dig, slår hjertet
langsommere. Så falder pulsen.

Jo større et dyr er, jo langsommere
slår dets hjerte.
Elefantens hjerte slår kun 25 gange i minuttet. Musens
hjerte slår meget hurtigere - 600 gange i minuttet!
En lille hunds hjerte slår 120 gange i minuttet, og
kanariefuglens slår 1000 gange i minuttet.

SE/PRØV
Hvis du holder en finger let på indersiden af håndleddet, kan du tælle dine pulsslag. Når du har
løbet hurtigt, kan hjertet godt slå omkring 160 slag
i minuttet. Normalt kan et ungt hjerte yde helt op
til 220 slag i minuttet.

Test dig selv!

?

29. Hvor mange gange i minuttet slår hjertet hos et voksent menneske, der ikke anstrenger sig?
A. Cirka 120 gange.
B. Cirka 60 gange.

30. Slår hjertet hurtigere eller langsommere, jo mindre et dyr er?
A. Hurtigere.
B. Langsommere.
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Blodtyper
Selv om blodet ser ens ud, har mennesker forskellige typer
blod, præcis på samme måde som vi har forskellig øjenfarve
og hårfarve. Lige som din øjenfarve og din hårfarve har du
arvet din blodtype fra din mor og far.

at modtage blod fra et andet menneske (en bloddonor). Så
undersøger lægerne, hvilken blodtype du har. Det er nemlig vigtigt, at du får blod af samme type som din egen (at
blodet er forligeligt).

Så længe du er sund og rask, behøver du ikke kende din
blodtype. Men hvis du bliver meget syg, kan du få brug for

Det er forskellige typer sukre på overfladen af de røde
blodlegemer, der afgør, hvilken blodtype du har.
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AB0- og Rhesus-systemet
Der findes mange blodtypesystemer, faktisk 30 forskellige. Når man skal modtage blod fra en bloddonor (en
blodtransfusion), ser lægerne først og fremmest på AB0(kaldet A B nul) og Rhesus-typen (positiv eller negativ).
Man kan f.eks. være 0 Rhesus negativ eller A Rhesus
positiv.
I Danmark er ca. 85% Rhesus positive og ca. 15%
Rhesus negative, og de mest almindelige blodtyper
er A og 0 (nul). Cirka halvdelen af alle mennesker i
verden har blodtype 0. Fordelingen af AB0-typerne er
forskellige fra befolkning til befolkning rundt i verden.
F.eks. har ca. 10% af danskerne blodtype B, mens det hos
asiaterne er 30%.

Test dig selv!

?

31. Hvilke blodtyper kigger lægerne mest på før en blodtransfusion?
A. AB0-typen og Rhesus-typen.
B. Kun Rhesus-typen.

32. Hvor mange i Danmark har blodtypen Rhesus negativ?
A. Cirka 85 procent.
B. Cirka 15 procent.
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Hvordan arver jeg min blodtype?
AB0- og Rhesus-generne arver du fra dine forældre, et
gen fra hver, og det er disse to gener, der bestemmer,
hvilken genotype du får. Genotypen er altså de gener,
man har arvet. Fænotypen er den synlige blodtype, den
der kommer til udtryk ved blodprøver osv.
A og B er lige stærke gener, mens 0 er den svage. Så
hvis et barn skal have blodtype 0, kræver det, at begge
forældre skal give et 0 videre. Hvis en af forældrene giver
et A eller et B videre, og den anden giver et 0 videre, så
vil blodtypen blive A eller B. Og hvis forældrene giver
hhv. et A og et B videre, så får barnet blodtypen AB,
fordi A og B er lige stærke.

Gener arver man fra sine forældre.
Generne ligger i kromosomerne. Her findes alle oplysninger om hvert enkelt menneske.
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A
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Her kan du se sammenhængen mellem de AB0-gener, man har arvet fra sine forældre,
og den synlige blodtype.

Test dig selv!

?

33. Kan forældre, der begge har blodtype A, få et barn med blodtypen 0?
A. Ja, hvis begge forældre har arvet hhv. A og 0 fra deres forældre.
B. Nej, det kan ikke lade sig gøre.

34. Kan forældre, der begge har blodtype AB, få et barn med blodtype B?
A. Ja, i så fald har barnet arvet B fra begge sine forældre.
B. Nej, det kan ikke lade sig gøre.
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Blod kan redde liv!
Vidste du, at der på sygehusene findes en ’bank’ – en
blodbank! Her er det ikke penge men blod, man sætter
ind og hæver.

Blodet er til patienterne, og det kommer fra bloddonorer.
En bloddonor er en sund og rask person, som nogle gange
om året bliver tappet for knap ½ liter blod. Man får ikke
penge for at aflevere sit blod, og bloddonorerne har frivilligt meldt sig til at give blod. Men de ved, at de redder
menneskeliv med deres blod.

Når donoren bliver tappet, regulerer kroppen automatisk
mængden af plasma i blodbanen ved at lade saltvand fra
vævene sive ind i blodbanen. Her er det vigtigt, at donoren
har drukket ekstra væske i forbindelse med tapningen. Man
kan sagtens undvære den tappede portion blod, og efter
nogle uger er blodcellerne gendannet.

Blodet tappes fra venen i den ene arm
og fyldes i en speciel plasticpose.

For at blive bloddonor skal man være fyldt 17
år, veje mindst 50 kg og være sund og rask.
Man må max blive tappet fire gange om året.

Efter tapningen bliver blodet delt i tre
dele (røde blodlegemer, blodplader og
plasma). På den måde kan patienten
få præcis den del af blodet, som han
eller hun har mest brug for. En portion
blod kan altså hjælpe tre forskellige
patienter.
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Blodbanken undersøger altid, hvilken blodtype bloddonoren har. Det samme gælder patienten. Det er for at
være sikker på, at blodet kun bliver givet til en patient
med samme blodtype. På den måde er man sikker på,
at blodet fra donoren og patientens blod kan forenes.
Og derfor har blodbanken altid alle blodtyper på lager.
Inden bloddonorens blod bliver brugt til blodtransfusion,
bliver det også testet for virus. Det er for at undgå, at
der overføres sygdomme, der kan smitte via blodet.
Det kunne f.eks. være HIV eller leverbetændelse.

Ved blodtransfusioner er det livsvigtigt, at den syge modtager den samme
blodtype, som han eller hun selv har.

Blodtransfusion
Blodtype 0’s røde blodlegemer kan gives til alle andre
typer, mens blodtype AB kun kan gives til patienter med
blodtype AB.

Folk med:
• blodtype 0 (nul) kan give blod til alle
• blodtype A kan kun give blod til folk med blodtype A
eller AB
• blodtype B kan kun give blod til folk med blodtype B
eller AB
• blodtype AB kan kun give blod til folk med blodtype AB

Test dig selv!

?

35. Hvor gammel skal man være for at blive bloddonor?
A. 17 år
B. 18 år

36. Hvor mange gange om året må en bloddonor blive tappet?
A. Man må højst blive tappet fire gange om året.
B. Så mange gange, det kan lade sig gøre, når bare der er mindst fire uger mellem hver tapning.

37. Hvem kan bloddonorer med blodtype 0 (nul) give blod til?
A. Kun til patienter med blodtype 0.
B. Til alle patienter uanset blodtype.
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Hvem har brug for blod?
Du kan miste helt op til en tredjedel af dit blod og alligevel overleve. På sygehuset vil lægerne sørge for, at du får
en blodtransfusion for at erstatte det blod, du har mistet.
En ud af ti personer, som kommer på sygehuset, har brug
for ekstra blod fra bloddonorerne.

Eksempler:
•E
 t trafikoffer med livstruende blødning skal i den første
kritiske fase have blod fra én bloddonor hvert minut.

Blodet fra bloddonorerne bruges til at behandle mange
patienter på sygehusene. Det kan være akut ved forskellige typer af ulykker, hvor man bløder så voldsomt, at
man har brug for en blodtransfusion. For eksempel ved
trafikuheld eller knivstik. Lægerne kan også have brug for
at give ekstra blod ved forskellige operationer.
Mange gange må lægerne også give blod til patienter,
som er syge i lang tid. Deres sygdom kan for eksempel
betyde, at de ikke selv laver nok røde blodlegemer. Det
kan være kræft eller hjerte-, nyre- eller blodsygdomme.
Næsten 40% af blodet fra de danske bloddonorer bliver
brugt til behandling af kræftpatienter.

•B
 ørn med leukæmi (kræft i blodet) kan have brug for
en blodtransfusion om ugen i den sværeste kritiske
fase med kemoterapi.
•E
 n kvinde, som skal have foretaget et kritisk kejsersnit,
kan have behov for op til 50 portioner blod under
operationen.
•E
 t knivstikoffer kan i gennemsnit have brug for blod
fra 50-100 bloddonorer for at overleve.

Blodet er den eneste helt naturlige og
menneskeskabte medicin, der findes.

Test dig selv!

?

38. Hvilke patienter kan have brug for en blodtransfusion?
A. F
 or eksempel patienter, der har været ude for en ulykke og har mistet meget blod, eller patienter med
en kræft-, hjerte-, nyre- eller blodsygdom. Der bruges desuden en del blod til operationer.
B. B
 lodet bruges kun til patienter, der har været udsat for trafikuheld, knivstik eller andre voldsomme
ulykker, hvor de har mistet meget blod.
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