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Miega bads. Jau vairākas
naktis pēc kārtas tikai
5–6 stundas miega.
Kad aizmiegam,
organisms neguļ, bet
labo kļūdas – novērš
šūnu bojājumus, atrod un
apēd patogēnus. Tāpēc
miegs ir būtisks atbalsts
imunitātei.

Kinoteātrī aiz tevis
nošķaudās, pa gaisu ceļo
vīrusa pilieni.

Cigaretes, veipošana –
smēķēšana nevajadzīgi
nogurdina imunitāti –
tai nemitīgi jādarbojas,
lai dziedētu smēķēšanas
radītos bojājumus.
Smēķēšanas popularitāte ir
vēsturisks pārpratums. Sākotnēji
bija pazīstamas tikai tabakas spējas
radīt atslābumu un smēķēšana tika
reklamēta kā lielisks dzīvesveids. Tikai
vēlāk izpētīja, ka pīpējot
cilvēks ieelpo ap 250 kaitīgu vielu,
kuras rada bojājumus organismā un
arī mazina imūnsistēmas šūnu spējas
reaģēt.

PATO
iegūst
2 lauciņus

PATO
iegūst
2 lauciņus

PATO
iegūst
3 lauciņus

Tikai kopš 1960. gada
zināms, ka arī aizkrūts
dziedzeris piedalās
imunitātes radīšanā.
Aizkrūts dziedzeris ir dzīves
laikā sarūkošs sūkļveida
orgāns. Tas ražo T šūnas jeb
T limfocītus, kas sadarbībā ar
citām šūnām spēj atpazīt un
iznīcināt nevēlamas – piemēram,
audzēja – šūnas. Visaktīvāk
aizkuņģa dziedzeris attīstās
11-15 gadu vecumā, pēc tam tā
aktivitāte un masa samazinās.

Vāja imūnsistēma – vieglāks
ceļš patogēniem.
Imūnsistēmu novājina hroniskas
saslimšanas, piemēram, cukura
diabēts, HIV, arī audzēji un to
ārstēšana. Arī tad, ja nav pieejams
veselīgs uzturs vai ir citi nelabvēlīgi
dzīves apstākļi, imunitāte kļūst
vājāka. Imunitāti negatīvi ietekmē arī
smēķēšana un mazkustīgums.
Dažreiz vāja imūnsistēma ir ģenētiski
pārmantota.

Saldumi un limonāde:
pārmērīga cukura lietošana
liek rijējšūnām atslābt.
Iedzimtās imūnsistēmas sastāvā
ir īpaši baltie asinsķermenīši –
fagocīti jeb rijējšūnas –, tās spēj
aprīt kaitīgus mikrobus. Pēc
pārmērīgas cukura lietošanas
rijējšūnas kļūst mazāk aktīvas
un līdz ar to organisms – mazāk
aizsargāts.

PATO
iegūst
2 lauciņus

Izvēlies
1 IMUNO
lauciņu un
apliec to
ar PATO
lauciņiem

PATO
iegūst
1 lauciņu
vai noņem
1 IMUNO
lauciņu

Noskalojot rokas
5 sekundes bez ziepēm,
aizskalojas tikai daļa
baktēriju.

Paaugstināta temperatūra
kavē vīrusa vairošanos
un palīdz imūnšūnām
darboties – tas ir veids, kā
imūnsistēma aizsargā tevi.
Kad imūnsistēma ir atpazinusi vīrusu
organismā, hipotalāms – smadzeņu
daļa, kas atbild par ķermeņa
temperatūras regulēšanu – iedarbina
lielāku karstumu, tas kavē vīrusa
vairošanos, savukārt imūnšūnām
palīdz veiksmīgāk darboties.

Vīruss iekļūst organismā
un pārvar iedzimtās
imūnsistēmas aizsardzības
mehānismus!
Organismu pirmkārt sargā iedzimtā
imunitāte, kas nodrošina vispārīgu
aizsardzību: āda, gļotas, kuņģa
skābe, klepus reflekss un citi
mehānismi, kā tiek aizturēti
patogēni. Tomēr dažkārt vīrusi spēj
būt neatlaidīgi un veikli, pārvarēt
šķēršļus un iekļūt organismā!

PATO
iegūst
1 lauciņu

PATO
zaudē
2 lauciņus

Izvēlies
1 PATO
lauciņu un
noņem visus
IMUNO
lauciņus ap to

Temperatūra?
Kopš seniem laikiem ķermeņa
temperatūras noteikšanai ārsti
izmantoja rokas pieskārienu uz
pacienta pieres. Mūsdienu klīnisko
termometru ieviesa angļu ārsts
Tomass Klifords Allbuts 1867. gadā.
Pacienta ķermeņa temperatūru
termometrs noteica 5 minūšu laikā.
Paaugstināta temperatūra nozīmē,
ka imūnsistēma pastiprināti
strādā, lai novērstu kādu
iekaisumu vai infekciju.

Autoimūna saslimšana:
vienas šūnas notur
citas sava ķermeņa šūnas
par patogēniem un darbojas
pret tām, radot iekaisumu.

Stress!
Ilgstošs stress un uztraukumi
var nomākt imunitāti,
samazinot imūnšūnu skaitu
vai vājinot to aktivitāti.
Galētājšūnas ( NK šūnas –
natural killers) spēj aizsargāt
pret vīrusiem un audzējiem,
bet hroniska stresa dēļ labie
galētāji kļūst arvien mazāk
aktīvi un organisms – mazāk
pasargāts.

Spēles
laukumā
izvēlies
1 PATO
lauciņu un
aizslidini to

Izvēlies
1 IMUNO
lauciņu un
aizvieto to ar
1 PATO
lauciņu

PATO
iegūst
2 lauciņus vai
noņem
1 IMUNO
lauciņu

Sezonālas ķibeles.
Ir ziema, dienasgaismas
ilgums ir niecīgs,
saules starojums – vājš.
Ķermeni novājina
D vitamīna trūkums.

Telefons var būt labs vīrusu
un baktēriju sabiedrotais.
Mūsdienās viedtālruņus lietojam
vairākas stundas dienā, ņemam rokās
neskaitāmas reizes, uz brīdi noliekam
dažādās vietās un kabatās, toties
samērā reti notīrām. Mēs tos turam
rokās un liekam pie sejas, tas ir diezgan
ērts un izdevīgs veids, kā organismā
iekļūt baktērijām un vīrusiem.

Visu dienu nemazgātām
rokām vakarā ēd čipsus.
Baktērijas no tavām
plaukstām iekļūst ķermenī.

Noņem
2 IMUNO
lauciņus

PATO iegūst
2 lauciņus
vai noņem
2 IMUNO
lauciņus

Noņem
2 IMUNO
lauciņus

Vakcīna!
Vakcīnā ir informācija par
konkrēto patogēnu.
Tā neizraisa saslimšanu,
bet ļauj imūnsistēmai
iemācīties saražot antivielas
pret konkrēto slimību.

Pirms vakcīnas
izgudrošanas veselam
cilvēkam mēdza
slimības daļiņas ieskrāpēt
vai iepūst.
Pirms tika atklāta baku vakcīna,
ap 1500. gadu Ķīnā tika praktizēta
baku inokulācija: no slimnieka
ņēma nelielas baku audu daļiņas,
novājināja un pēc tam ievadīja
vesela cilvēka ķermenī, ieskrāpējot
vai iepūšot caur degunu. Tas izraisīja
slimību vieglā formā – imunsistēma
iemācījās uz to reaģēt un novērsa
smagu saslimšanu nākotnē.

Brūce!
Ķermenī iekļūst jaunas
baktērijas un sāk strauji
vairoties, ik 20 minūtes
dubultojas to skaits, tās
lieto ķermeņa resursus
un to novājina.

PATO
zaudē
1 lauciņu

PATO
iegūst
2 lauciņus
vai noņem
2 IMUNO
lauciņus

Izvēlies
1 IMUNO
lauciņu un
aizvieto to
ar 1 PATO
lauciņu

Sākas caureja, drudzis,
vēderkrampji un vemšana.
Ir notikusi inficēšanās ar
salmonelozi – kuņģa - zarnu
trakta infekcijas slimību.
Salmonellas baktērija dzīvo
cilvēku un dzīvnieku zarnu traktā.
Ja no zarnām baktērija iekļūst
asinsritē, cilvēkam sākas vēdertīfs.
Salmonellas baktērija var būt jēlā
gaļā un olās, piena produktos,
piemēram, nepasterizētā pienā,
augļos un dārzeņos.

Organismā iekļūst
gripas vīruss!
Tas var notikt, ieelpojot vīrusa
daļiņas vai kā citādi ļaujot
tām nokļūt elpceļos,
piemēram, pieskaroties sejai
nemazgātām rokām, kam
pieķērušās vīrusa daļiņas.

Spēles
laukumā
izvēlies
2 PATO
lauciņus un
aizslidini tos

PATO
iegūst
3 lauciņus

Katru dienu kādi dārzeņi
un augļi.
Šķiedrvielas, C un D
vitamīni, minerālvielas –
cinks, selēns, dzelzs un
citas –, ko var iegūt
ar daudzveidīgu
uzturu, būtiski atbalsta
imūnsistēmu.

Veselīgas tikšanās
ar patogēniem.
Kad mazulis pirmo reizi iziet
no mājām, viņa ķermenis
saskaras ar daudziem viņa
imūnsistēmai nezināmiem
mikroorganismiem.
Imūnsistēma mācās tos
atpazīt, mācās veidot
antivielas. Šīs zināšanas
pēc tam palīdzēs novērst
saslimšanu.

Antivielas – Y formas
proteīni – spēj
identificēt un neitralizēt
organismam svešās
baktērijas un vīrusus.
Antivielas sāka iepazīt pirms vairāk
nekā simt gadiem. Eksperimentos
difterijas toksīnus ievadīja
jūrascūciņām, kazām un zirgiem
un atklāja, ka pēc slimības devas
saņemšanas dzīvnieku asinis satur
vielas, kas spēj radīt imunitāti pret
slimību citos dzīvniekos. Antivielu
īpašā forma ļauj tām pielāgoties,
pieķerties toksīniem un
neitralizēt tos.

IMUNO
iegūst
2 lauciņus

IMUNO
iegūst
3 lauciņus

Spēles
laukumā
izvēlies
1 IMUNO
lauciņu un
aizslidini to

Apskauj kādu no spēles
dalībniekiem!
Apskāvieni ar cilvēkiem, kas ir tuvi
un patīkami, ļauj sajusties labāk un
ķermenī izdalās oksitocīns, dopamīns
un serotonīns – hormoni, kuri rodas,
kad jūtamies laimīgi un relaksēti.
Mazāk stresa nozīmē atbalstu
imūnsistēmai!

Mazgājot rokas 20 sekundes
ar ziepēm un ūdeni,
aizskalojas visi vīrusi un
baktērijas!

Izpildi
darbību un
iegūsti
2 IMUNO
lauciņus

IMUNO
iegūst
1 lauciņu vai
noņem
1 PATO lauciņu

Dezinfekcija spēj
novērst iekaisumus.
Paldies, Džozef Lister!
Džozefs Listers bija angļu
ķirurgs, kurš novēroja, ka brūču
slimības izraisa mikrobi un
baktērijas. Mūsdienu medicīnas
pamatā ir viņa uzskats: lai
baktērijas neiekļūtu slimnieku
brūcēs, jāievēro dezinfekcija.
Pirms operācijām viņš sāka
mazgāt rokas, instrumentus
un izsmidzināja arī operāciju
telpu ar baktēriju nogalinošu
šķidrumu – fenolu.

Noņem
2 PATO
lauciņus

Veselīgs daudzums
patogēnu.
Ikdienā saskare ar nelielu daudzumu
vīrusu un baktēriju – “netīru” vidi –
palīdz imūnsistēmai trenēties ātrāk
atpazīt patogēnus, tā novēršot
saslimšanu.

Desmit jaunas bifido
baktēriju ģimenes iemājo
gremošanas traktā!
Zarnu mikrobiomas dažādība
pieaug un uzlabojas
imūnsistēma.
Cilvēka ķermenī, uz tā un ap to dzīvo
triljoniem mikrobu. Ir tādi mikrobi,
kas palīdz cīnīties ar vīrusiem.
Tie rada toksīnus, kas aptur citas
baktērijas, un kavē dažu vīrusu
aktivitāti.

Veic 10 pietupienus /
10 palēcienus / citu
sev derīgu fizisku aktivitāti!
Fizisko aktivitāšu laikā un arī pēc
tām asinsrite organismā uzlabojas.
Organismā izdalās dažādas aktīvās
vielas – hormoni, citokīni, kuru
ietekmē imūnsistēma labāk veic
savas funkcijas un novērš patogēnu
vairošanos.

IMUNO
iegūst
2 lauciņus
vai noņem
1 PATO
lauciņu

Izvēlies
1 PATO
lauciņu un
aizvieto to ar
1 IMUNO
lauciņu

Izpildi darbību
un iegūsti
2 IMUNO
lauciņus
vai noņem
2 PATO
lauciņus

Puņķi!
Puņķi ir veids, kā ķermenis
līdz ar gļotām izskalo
baktērijas un citus
nevajadzīgus materiālus
no deguna un deguna
blakusdobuma.

Urīnceļu iekaisums! Mikrobi
iekļuvuši urīnceļos un nierē.
Urīnceļu infekciju var izraisīt
Escherichia coli (E. coli)
baktērija, kas dzīvo zarnu
traktā, kur tā ir pilnīgi
nekaitīga. Bet nonākusi
urīnceļos tā var izraisīt
iekaisumu.

IMUNO
iegūst
2 lauciņus

IMUNO
zaudē
2 lauciņus

Sezonālas ķibeles.
Pavasarī ķermeni nereti
nomoka putekšņu
alerģijas – imūnsistēma
saasināti reaģē uz
ārējiem stimuliem.

IMUNO
zaudē
1 lauciņu

Antibiotikas!
Antibiotikas ir zāles,
kas spēj iznīcināt
baktērijas vai apstādināt
to vairošanos.
Tās lieto, lai apturētu bronhītu,
gastrītu, blakusdobuma
iekaisumus un citas baktēriju
radītas infekcijas. Antibiotikas
jālieto ārsta noteikto laiku,
piemēram, 5, 7 vai 10 dienas.
Ja izlaiž kādu dienu, tas nereti
ļauj baktērijām savairoties un
slimībai atgriezties.

Atpūta un labs
miegs nāk par labu
imunitātei!

Dabīgās galētājšūnas
ar lielu interesi aprij
bojātas vai ar vīrusiem
inficētas šūnas.
Dabīgās galētājšūnas ir viens no
limfocītu veidiem, tās spēj nodrošināt
tūlītēju aizsardzību pret mikrobiem.
Tās pasargā gan no audzēju, gan
vīrusu inficētajām šūnām. Tām
ir īpaša loma vēža ārstēšanā un
izpētē, jo tas, ko saucam par vēzi ir
mūsu pašu šūnas, kas
nekontrolēti dalās.

Noņem
2 PATO
lauciņus

IMUNO
iegūst
3 lauciņus

IMUNO
iegūst
2 lauciņus
vai noņem
2 PATO
lauciņus

Ir mikrobi, kas netiek
tālāk par liesu!
Liesa ir orgāns, kas attīra asinis
gan no bojātiem asinsķermenīšiem,
gan mikrobiem. Tā atrodas kreisajā
paribē, dziļi vēdera dobumā. Liesa
arī spēj uzglabāt asinsķermenīšu
rezerves, kas dodas palīgā, ja
ķermenī radusies brūce, iekaisums
vai infekcija.

Šo to par imunitāti uzzinājām,
jo Iļja Mečņikovs iedūra
rozes dzeloni jūraszvaigznes
kāpurā un to kārtīgi izpētīja.
Krievu biologs Iļja Mečņikovs,
domājot par šūnu uzvedību,
1882. gadā veica eksperimentu –
iedūra rozes dzeloni jūraszvaigznes
kāpurā un mikroskopā novēroja, ka
brūces vietā sapulcējas šūnas, kas
pirms tam tur nebija novērojamas.
Kļuva skaidrs, ka ir šūnas, kas
spēj pārvietoties uz cietušo vietu
organismā un apēst kaitīgos
mikroorganismus.

Makrofāgu kārts:
imūnšūnas aprij patogēnus!
Makrofāgi ir mūsu iedzimtās
imūnsistēmas šūnu grupa,
kas pirmā nonāk kontaktā ar
patogēnu. Piemēram, strutas
ir makrofāgi, kas ir apēduši
baktērijas un atmirušās šūnas.
Cilvēks to pieredz kā iekaisumu
vai nelielu piepampumu, kas ir
mūsu imūnsistēmas darbības
rezultāts.

Izvēlies
1 PATO
lauciņu un
aizvieto
to ar
1 IMUNO
lauciņu

Izvēlies
1 PATO
lauciņu un
apliec to
ar IMUNO
lauciņiem

Izvēlies
1 IMUNO
lauciņu un
noņem visus
PATO lauciņus
ap to

Šūnu atmiņa pēc
izslimotām vējbakām ļauj ar
tām nesaslimt vēlreiz.
Organismā ir šūnas (B limfocīti), kas
glabā informāciju par satiktajiem
patogēniem, lai nākamreiz, kad
nonāk ar tiem kontaktā, tie uzreiz
tiktu atpazīti.

“Vakcīna” nāk no vārda
“govs” (latīņu val. vacca).
Vai zini, kāpēc?
1796. gadā angļu ārsts Edvards
Dženners veica eksperimentu,
ievadot 8 gadus veca zēna
organismā govs baku vīrusu.
Pēc vieglas izslimošanas ar
govs bakām zēna organismā tika
ievadīta bīstamāka šis slimības
forma – melnās bakas. Zēns
nesaslima. Pierādīto metodi
Dženners nosauca par vakcināciju,
par pamatu ņemot vārdu vacca,
kas tulkojumā nozīmē “govs”.

Spēles
laukumā
izvēlies
2 IMUNO
lauciņus un
aizslidini tos

IMUNO
iegūst
1 lauciņu

