
IMUNITNÍ SYSTÉM
NAŠE TĚLESNÁ 

STRÁŽ

KDO jsou naši nejnebezpečnější NEPŘÁTELÉ?
KDE se skrývají a ODKUD se berou?
JAK se proti nim dokáže naše tělo BRÁNIT?
A můžeme mu v té obraně NĚJAK POMOCI



Pamatujete si na příběh, kdy Mach a 
Šebestová léčili nemocného spolužáka 
Kropáčka tím, že spolu s Jonatánem 
zabíjeli bacily v jeho krku?

Něco podobného dělá IMUNITNÍ 
SYSTÉM našeho těla. Pokud se do 
našeho těla dostane nějaký, imunitní 
systém ho odhalí a zničí.

Nepřátelé jsou velmi maličcí. Tak malí, že je můžeme pozorovat pouze pod 
velmi dobrým mikroskopem, a proto patří mezi MIKROORGANISMY. Jsou to 
BAKTERIE, VIRY nebo HOUBY. Přesto dokáží být VELMI NEBEZPEČNÍ. 
Jejich síla je především v obrovském počtu. Pokud jich je dost (tedy milióny či 
dokonce miliardy), mohou způsobit nemoc svého HOSTITELE, to znamená 
člověka nebo zvířete, do jehož těla pronikly. Souhrnně je nazýváme 
PATOGENY.

Můžeme je VDECHNOUT –
když kýchneme nebo 
zakašleme a nepřikryjeme si 
rukou pusu, vyletí do 
vzduchu několik milionů 
bacilů.

Můžeme je SNÍST – když si 
po použití záchoda nebo po 
příchodu ze hřiště 
neumyjeme ruce a jdeme 
jíst. Nebo když před jídlem 
dobře neopláchneme ovoce 
či zeleninu.

Mohou se nám do těla 
dostat KRVÍ prostřednictvím 
nějaké rány – když si 
odřeme koleno a 
nenecháme maminku, aby 
nám zranění dobře opláchla.



BAKTERIE – vypadají jako kuličky nebo tyčinky a jsou 
vůbec nejrozšířenějším druhem organismů na světě. Jsou 
v hlíně, ve vodě i ve vzduchu, zkrátka VŠUDE. Některé 
dokážou přežívat i ve velmi nepříznivých podmínkách 
(vroucí voda, obrovský mráz, dokonce i ve vesmíru). 
Obecně jsou bakterie NEZBYTNÉ PRO ŽIVOT na naší 
planetě a většina z nich pro nás není nebezpečná. 
Dokonce mohou být velmi PROSPĚŠNÉ - například 
v našich střevech sídlí bakterie, které pomáhají s trávením 
potravy. Některé jsou ale nepřátelské a ZPŮSOBUJÍ 
NEMOCI (angínu, černý kašel, záškrt, tuberkulózu). 
Proniknou nám do těla a usadí se tam, kde se mohou 
dobře množit. Když je jich dost, zaútočí. Bakteriální infekce 
pomáhají léčit ANTIBIOTIKA.

VIRY – jsou mnohem menší než bakterie a jejich tělo není tvořeno 
z buněk, jsou to NEBUNĚČNÉ ORGANISMY. Proto nejsou schopny 
žít samostatně. Aby nezahynuly, pronikají do buněk jiných organismů 
a ty využívají pro svůj život. Množí se v nich tak dlouho, až je zcela 
zničí. Tím mohou způsobit řadu nemocí (chřipku, obrnu, neštovice, 
spalničky, příušnice, AIDS).

JEDY, PRACH, NEČISTOTY, ODPADY

BÍLÉ KRVINKY neboli 
LEUKOCYTY

jsou zodpovědné za 
obranu našeho 

organismu

ČERVENÉ KRVINKY
roznášejí po celém těle 
kyslík a díky nim je krev 

červená

KREVNÍ DESTIČKY
zacelují rány a zastavují 

krvácení





IMUNITA je schopnost našeho těla bránit se proti nepřátelským PATOGENŮM. Zajišťují ji 
především BÍLÉ KRVNINKY neboli LEUKOCYTY. Ty se vyskytují u většiny obratlovců (živočichů, 
kteří mají kostru) a tedy i u člověka.
V jednom lidském těle jich je obrovské množství, asi milion miliard. A každý den se jich nových 
15 miliard vytvoří. V případě infekce, zánětu nebo onemocnění jejich počet rychle stoupá. Většinou 
vznikají v KOSTNÍ DŘENI nebo v BRZLÍKU. 

NESPECIFICKÁ IMUNITA je zaměřena proti všem nepřátelům bez rozdílu. Je vrozená.

Zajišťují ji POLYNUKLEÁRNÍ LEUKOCYTY. Dělíme je na:
• NEUTROFILY, ty bojují s bakteriemi a houbami.
• Dále EOSINOFILY, které likvidují parazity a alergické reakce.
• A BAZOFILY, které bojují s alergickými reakcemi.

Pomáhají jim MAKROFÁGY, což jsou požírači. Bez milosti sežerou a zničí všechno podezřelé. 
Zároveň je jejich úkolem informovat ostatní druhy bílých krvinek o výskytu infekce. Jsou i u 
jednodušších živočichů, u nichž se ostatní bílé krvinky nevyskytují.

FAGOCYTÓZA je proces odstraňování (požírání) nepřátelských mikroorganismů nebo buněk. Ale 
také odstranění vlastních nefunkčních, poškozených nebo mrtvých buněk. Je to základní a 
nejjednodušší způsob obrany organismu. Využívají ji především MAKROFÁGY a 
POLYNUKLEÁRNÍ LEUKOCYTY.

SPECIFICKÁ IMUNITA je zaměřena na konkrétního nepřítele, například na jeden druh viru nebo 
bakterie. Je mnohem účinnější a rychlejší než IMUNITA NESPECIFICKÁ. Ale naše tělo se nejprve 
musí s konkrétním nepřítelem setkat, aby si ho imunitní systém zapamatoval a mohl ho později 
včas odhalit a zneškodnit.

Zajišťují ji bílé krvinky, které nazýváme LYMFOCYTY. Známe dva druhy.
T LYMFOCYTY bojují přímo.
B LYMFOCYTY vysílají proti nepřátelům bojové PROTILÁTKY rychlostí až 2000 jednotek za 
vteřinu. Také jsou schopny se velmi rychle dělit díky procesu zvanému MITÓZA.

PROTILÁTKA je látka, která dokáže nepřítele buď přímo zneškodnit nebo ho alespoň označit tak, 
aby ho MAKROFÁGY a další bílé krvinky snadněji poznaly.



KOSTNÍ DŘEŇ je měkká tkáň, která vyplňuje vnitřek kostí. Lidské 
tělo obsahuje asi 2 a půl kilogramu kostní dřeně.
Tvoří se zde KRVINKY a KREVNÍ DESTIČKY, tomuto procesu 
říkáme KRVETVORBA. Krvinky často ještě dozrávají v BRZLÍKU, 
SLEZINĚ či LYMFATICKÝCH UZLINÁCH.

Pokud krvinky v kostní dřeni nevznikají, provedou lékaři 
TRANSPLANTACI. Nemocný dostane funkční buňky kostní dřeně 
od zdravého dárce, pak už se mu krvinky tvoří správně.

Chcete vědět víc? Vyzkoušejte na internetu následující 
odkazy:

Když jsme nemocní aneb Bojujeme proti bacilům
http://www.montessoridoma.cz/?p=12578

Bacily pod mikroskopem aneb Domácí laboratoř
http://www.montessoridoma.cz/?p=12628

Otevřená věda: Jak funguje naše imunita
https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8

K PORUCHÁM IMUNITY dochází, když onemocní sám 
imunitní systém

SNÍŽENÁ IMUNITA se projevuje větší náchylností 
k infekcím, to znamená, že častěji onemocníme. Naše tělo 
nezvládá boj ani s malými množstvími nepřátel.

ZVÝŠENÁ IMUNITA je naopak nepřiměřenou reakcí na 
přítomnost nepřítele. Imunitní systém reaguje přehnaně a 
škodí tak celému tělu. Projevuje se například alergickou 
reakcí.

AUTOIMUNITNÍ PORUCHA znamená, že imunitní systém 
útočí na zdravé buňky vlastního těla.

https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8
http://www.montessoridoma.cz/?p=12628
http://www.montessoridoma.cz/?p=12578


Při obraně našeho těla hraje významnou roli 
LYMFATICKÝ SYSTÉM.

Jeho součástí je BRZLÍK, SLEZINA a MÍZNÍ 
CÉVY s MÍZNÍMI UZLINAMI.

Kromě dalších funkcí plní lymfatický systém 
funkci jakési školy pro nově vytvořené 
LYMFOCYTY.

Dozrávají tu a učí se bezpečně a rychle 
rozpoznávat nepřátele od přátel.

Lymfatickým systémem proudí tekutina zvaná 
LYMFA, která roznáší LYMFOCYTY a mnoho 
dalších látek po těle tam, kde je jich třeba.



Možná jste už byli u paní doktorky, která Vám dávala injekci. To 
bylo OČKOVÁNÍ. Jde o postup, při kterém se imunitní systém 
záměrně setká s původcem nějaké nemoci. Tento nepřítel je buď 
mrtvý, velmi oslabený nebo jde jen o některou jeho část, takže 
bychom neměli doopravdy onemocnět.

Naše tělesná stráž ale zareaguje, tento PATOGEN zničí a navíc si 
jej zapamatuje, a pokud se s ním setká někdy v budoucnu, 
zareaguje mnohem rychleji a efektivněji. To znamená, že takovou 
nemocí buď nikdy neonemocníme, nebo bude mít jen velmi mírný 
průběh.

Očkování však může (stejně jako jiné lékařské postupy) vyvolat nežádoucí reakci nebo vedlejší účinky.



POJĎTE SI HRÁT S BACILY

ŠPINAVÉ RUCE

Potřebujeme: 3 plátky chleba, 
3 uzavíratelné sáčky, 1 lihový fix

Postup: Jeden ze tří plátků 
chleba vložíme bez dalšího do 
jednoho sáčku, vypustíme 
vzduch, uzavřeme a sáček 
nadepíšeme jako KONTROLNÍ.

Poté si řádně omyjeme ruce 
mýdlem a teplou vodou a utřeme 
čistým ručníkem. Čistýma 

rukama co nejvíce osaháme druhý plátek chleba. Poté ho vložíme do druhého sáčku, opět vyfoukneme 
vzduch, uzavřeme a nadepíšeme jako ĆISTÉ RUCE.

Nakonec si venku na zahradě nebo na hřišti ušpiníme ruce – hrabeme v hlíně, v písku, počvachtáme 
v kaluži. Takto špinavýma rukama co nejvíce osaháme druhý plátek chleba. Poté jej vložíme do posledního 
sáčku, vypustíme vzduch, uzavřeme a nadepíšeme jako ŠPINAVÉ RUCE.

Týden počkáme. Pytlíky neotvíráme! Sami uvidíte, co se v nich začne/nezačne dít.

MODELÍNOVÝ BACIL

Potřebujeme: modelínu, chlupatý drátek, knoflíky (nebo očička), 
špejle, sirky, jakýkoli další drobný materiál (fantazii se meze 
nekladou)

Postup: Z modelíny vytvoříme bacilovo tělíčko. Drátek či špejle 
poslouží na nožky, přísavky a chapadla. Z knoflíků uděláme oči, 
ústa.
Nezapomeňte, že bacily jsou velmi různorodé – velké, malé, 
chlupaté, mohou mít řadu výstupků a přísavek, zkrátka každý 
vypadá jinak.

Nakonec z bílé modelíny můžete podobným způsobem vyrobit bílé 
krvinky a svést regulérní boj. 

FOUKANÉ BACILY

Potřebujeme: velký papír, barevné tuše 
(nebo jiné řidší tekuté barvy), pastelky nebo 
fixy, očička na dozdobení

Postup: Na papír nalijeme malé! množství 
barvy. Loužičku opatrně rozfoukáme do 
různých stran. Opakujeme s více barvami. 
Necháme zaschnout.

Dokreslujeme pastelkami/fixami. Nemáte-li 
očička, můžete si je nakreslit na jiný papír, 
vystřihnout a nalepit na bacila obyčejným 
lepidlem.



SPRÁVNÉ MYTÍ RUKOU


