
Десет работи кои треба да ги 
знаете за вашите лимфни јазли

1. Филтер во организмот - Лимфниот систем е 
важен дел од имунолошкиот систем кој го 
заштитува телото од инфекции и заболувања. Во 
овој систем циркулира лимфа, проѕирна течност 
која содржи еден тип на бели крвни клетки - 
лимфоцити, кои помагаат во борбата против 
инфекциите предизвикани од вируси и бактерии. 
Лимфните јазли се важни филтри на лимфниот 
систем.

2. Променлива големина - Лимфните јазли 
изгледаат како зрно грав и се помали од 1 
сантиметар. Но при инфекции и други 
заболувања, лимфните јазли можат повеќекратно 
да се зголемат.

3. Пронајдете ги вашите лимфни јазли - 
Лимфните јазли се распоредени стратешки по 
целото тело. Тие можат да се напипаат најчесто во 
предел на пазувите, слабините и вратот. Постојат 
и други лимфни јазли кои не можат да се напипаат, 
како што се тие во стомакот, карлицата или 
градниот кош.

4. Колку се на број? - Всушност никој не знае 
колку точно лимфни јазли има во телото, но од 
главата до петиците можат да се избројат повеќе 
од 600.

5. Испитај пет - За време на обичен физикален 
преглед, лекарот треба да напипа и спореди пет 
пара лимфни јазли за да се осигура дека тие се 
здрави.

6. Не ги заборавајте крајниците - Крајниците, кои 
се добро познат дел од телото, претставуваат 
лимфни органи и се активен дел од 
имунолошкиот систем во борбата против 
инфекциите. (Тие можат да бидат зголемени како 
резултат на други заболувања.)

7. Што е лимфом? - Лимфом е еден вид рак на 
крвта што ги зафаќа лимфоцитите кои се наоѓаат 
во лимфните јазли. Различни типови на лимфом ги 
зафаќаат различните типови на лимфоцити. Двата 
најчести типови се Хочкин лимфом и Не-Хочкин 
лимфом (кој опфаќа 30 различни подтипови).

8. Запознај ги знаците - Знаците и симптомите на 
лимфом често можат да бидат помешани со други 
помалку сериозни заболувања (грип, ангина).

9. Лимфом е често заболување - Лимфомот е 
петти по честота рак во светот. Секоја година се 
дијагностицираат 360 000 нови случаи. Од 
лимфом можат да заболат сите луѓе на било која 
возраст. Причината за појава на ова заболување 
се уште не е позната.

10. И по дијагнозата лимфом постои надеж - Со 
рана и соодветна терапија лимфомот може 
успешно да се лекува и во некои случаи 
пациентите можат да бидат и излекувани.

За повеќе информации во врска со оваа болест, 
јавете се на бесплатниот телефон на Здружението 
за борба против рак „Борка - за секој нов ден“: 

0800-55-777 

Или посетете ја нашата веб-страница:
www.borka.org.mk
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Што е лимфом?

Лимфомот е рак на лимфниот систем (кој е дел од имуниот систем), од кој може да 
заболи секој човек на било која возраст и пол. Лимфниот  систем е дел од 
имунолошкиот систем и преку него белите крвни клетки (лимфоцитите) се 
разнесуваат по целото тело. Постојат  2 главни типа на лимфом  Хочкин лимфом и 
Не-хочкин лимфом(НХЛ).

Во светот има околу 1.000.000 луѓе кои боледуваат од лимфом. Секоја година се 
дијагностицираат околу 360.000 нови пациенти со лимфом.  Лимфомот е најчесто 
малигно заболување на крвта и трето најчесто малигно заболување кај децата.

Бројот на новодијагностицирани пациенти со лимфом во Р. Макединија изнесува 52  
лица на 1. 000.000 жители.

Кои се симптомите на лимфомот?

Првите симптоми на лимфом се неспецифични и го отежнуваат поставувањето на 
дијагнозата. Некои симптоми на лимфомот не се лесно препознатливи и погрешно се 
сфаќаат како симптоми на други почести заболувања или инфекции (грип, ангина и 
други вирусни или бактериски инфекции). Поради тоа за лимфомот се вели дека е 
“скриен“ или “тивок“ рак.

Најчести симптоми на лимфомот се:

• Зголемени, безболни лимфни јазли на вратот, пазувите или во препоните.
• Необјасниво губење на телесна тежина.
• Покачена телесна температура.
• Обилно ноќно потење.
• Кашлица, отежнато дишење или болка во градите.
• Слабост и изнемоштеност кои се постојано присутни .
• Болка, отеченост или чувство на исполнетост на стомакот.
• Постојан јадеж на телото.

Како се дијагностицира лимфомот?

Многу често пациентите немаат  симптоми кога се дијагностицира лимфомот. Во 
повеќето случаи матичниот лекар не е во состојба да ја потврди дијагнозата. Затоа 
сите пациенти за кои се претпоставува дека се заболени од лимфом треба да се упатат 
до соодветна здравствена установа за да се потврди или исклучи постоењето на ова 
заболување.  Дијагнозата вообичаено се поставува со правење на биопсија (земање 
примерок од ткиво) од зголемената лимфна жлезда. Исто така се користат и други 
дијагностички процедури (крвна слика, рентген, компјутеризирана томографија, 
биопсија на коска и др.)

Како се лекува лимфом?

Терапијата на пациентите со лимфом е индивидуална и се избира посебно за секој 
пациент. Во терапијата постојат различни опции: хемотерапија, терапија со 
моноклонални антитела, радиотерапија, „watch and wait“ („набљудувај и чекај“), 
тераписки пристап, трансплантација на коскена срцевина, и други типови терапија кои 
моментално се во фаза на испитување.


