
ДАНІ ПРО ЛІМФАТИЧНУ СИСТЕМУ

Що таке лімфатична система?

Лімфатична система є частиною судинної та імунної системи організму, яка приймає
участь в обміні речовин та бореться з хворобою. Вона складається з мережі судин (схожих на
кровоносні судини) та лімфатичних вузлів. Лімфатична система допомагає захищати організм
від чужерідних речовин таких, як бактерії та ракові клітини.

Що таке лімфатичні вузли?

Лімфатичні вузли мають форму квасолі та широко
розповсюджені по всьому тілу (мал.1). Вони з’єднуються між
собою лімфатичними судинами, по яких циркулює рідина
світлого, жовтуватого кольору, яка називається лімфою. Ця
рідина містить у собі білі клітини крові (лімфоцити) у великій
концентрації, які борються з захворюваннями та сприяють
здійсненню функцій імунної системи.

  Лімфатичні вузли виконують роль фільтрів, що
”ловлять“ віруси, бактерії, ракові клітини та інші
речовини, що можуть бути шкідливими для
організму. Ці речовини потрапляють до лімфатич-
них судин тому, що останні дренують рідину з
оточуючих тканин. Потім ця рідина переноситься
до вузлів, де фільтрується. Після цього
відфільтрована лімфа витікає з вузлів та по
більших судинах надходить до двох вен,
розташованих в основі шиї.  Ці вени, в свою чергу,
виходять у кров’яне русло.

Чому лімфатичні вузли збільшуються та
набрякають?

Лімфатичні вузли збільшуються чи
набрякають у разі потрапляння до них
чужерідної речовини. Це є сигналом для
імунної системи організму про необхідність
спрямувати до лімфатичного вузла лімфоцити,
що намагаються зруйнувати цю речовину.

Рак та лімфатична система

Рак може первісно зароджуватися у
лімфатичній системі або може
розповсюджуватись у лімфатичні вузли з інших
локалізацій. Рак, що виникає де-небудь в організмі, може розповсюджуватись у лімфатичну
систему. При виявленні пухлини, необхідно обстежити регіональні лімфовузли, тому що саме в
ці вузли найчастіше надходять ракові клітини. В залежності від того, чи поширився рак до цих
лімфовузлів, визначається стадія раку. Визначення стадії дає змогу лікарю виявити ступінь
поширення раку, що допомагає розробити схему лікування. Якщо рак розповсюдився на
лімфатичні вузли, це робить можливим його подальше розповсюдження на інші частини
лімфатичної системи і, таким чином, на інші органи. Цей процес розповсюдження називається
метастазуванням.

Мал. 1. Розташування деяких лімфатичних вузлів.
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