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Напомена аутора

Сврха ове књижице је да помогне деци која имају 
урођени недостатак имунитета или примарну 
имунодефицијенцију да разумеју бoљe свој имуни систем. 
Шта су “В – ћелије”, а шта су “Т – ћелије”, шта је то 
”имуноглобулин” или “IgG”?  Деца чују да доктори користе 
ове речи, али, нису сигурни шта оне значе ?

Духовитим илустрацијама Наш имуни систем објашњава 
деци и родитељима како један здрав имуни систем 
функционише и какав је третман неопходан када систем не 
ради како треба. У овом другом и допуњеном издању 
укључене су и информације о новим терапијским 
третманима.

Надам се да ће ова књига омогућити деци и њиховим 
родитељима да заједно истраже свој имуни систем и да ће 
им помоћи да избегну забуне и страхове који могу настати 
због неразумевања.

                                                                  Sara LeBien 

Ова књига садржи опште медицинске информације које се не могу користити нити 
примењивати ни на један појединачни пример или случај оболевања. Медицинска знања и 
пракса се мењају рапидно. Због тога, ова књига не може бити коришћена као замена за
квалитетан и професионални медицински савет који се може добити од надлежног лекара.

SECOND EDITION COPYRIGHT 1990, 2007 IMMUNE DEFICIENCY FOUNDATION
Copyright 2007 by Immune Deficiency Foundation, USA.
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као и ова напомена морају остати непромењени. Наш имуни систем се не сме препродавати,
доштампавати или дистрибуирати као средство компензације, без претходог одобрења од 
стране Immune Deficiency Foundation. Уколико имате било каква питања у вези овога, молимо 
да контактирaте:
Immune Deficiency Foundation, 40 West Chesapeake Avenue, Suite 308,
Towson, MD 21204, USA; или телефоном на: 1-800-296-4433.
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Унашем организму 
постоје ћелије

које нас штите од 
болести. Оне чине
наш имуни систем.



Један тип заштите су Б ћелије.

Б-ћлије праве имуноглобулине 
(и-му-но-гло-бу-ли-не), такође познате и као  
антитела или Ig-ови. Сваки од њих има 
одређени посао који ради 

како би се ми осећали добро. Они су као 
чувари. Чувају нас да се не разболимо.

3 НАЈВАЖНИЈА 
ИМУНОГЛОБУЛИНА

2



Њихов посао је да униште антигене, 
као што су вируси, гљивице и 
бактерије које улазе у наше тело и 
чине нас болеснима.

Имуноглобулин М (IgM) 
штити нашу крв и друге делове 
организма.

Хајдемо! Сви у 

напад!“
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Имуноглобулин Г (IgG) путује кроз 
нашу крв трагајући за АНТИГЕНИМА.

Имуноглобулин А (IgA) 
штити места на којима 
има пљувачке, суза и 
слузи (нос, уста, очи, 
плућа, црева..)
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Понекад имуноглобулини помажу једни 
другима да савладају антигене.

„Ухватимо га! Ја  
ћу ти помоћи!“

„И ја ћу доћи!“

Ено га антиген 
кога треба да 

ухватимо!“

„Сад је све 
готово, 

Антигене!“

„Имамо 
те!“
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Ту је још једна врста  
заштите: Т-ћелије.

Т- ћелије су  
такође врло важне.  

Оне се налазе у нашој крви.

Путем крви,  
оне стижу на разна  
места у нашем телу.
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Постоје три типа Т-ћелија: Килери/
Убице, Хелпери/Помагачи и Регулатори

Килери (ћелије убице) директно уништавају 
антигене на које наиђу
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„Имам 
те!“



Хелпери (ћелије помагачи) позивају ћелије 
убице да се окупе у већем броју и јављају 
Б-ћелијама да почну да праве антитела.
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 „ОК Б-ћЕЛИЈЕ, 

пОчНИтЕ дА 

прОИзВОдИтЕ 

ИМУНОГЛОБУЛИНЕ/

АНтИтЕЛА!“

„пОзИВАЈУ СЕ СВИ 

КИЛЕрИ! пОтрЕБНИ СтЕ 

НАМ СВИ!“



Када је организму 
боље, Регулатори 

јављају Б-ћелијама и 
Т-ћелијама да 
престану са 

производњом 
антитела.

 „ОК, Б-ћелије, 
можете 

престати 
сада!“
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Још један заштитиник је и ФАГОЦИТ 
(фа-го-цит). 

Фагоцити уништавају антигене тако што 
их поједу. Такође, шаљу сигнал осталим 

фагоцитима да помогну. 
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 „позивају се сви 
фагоцити! позивају се 

сви фагоцити! 
помозите,  
помозите!“



Последњи заштитник је Комплемент 
(ком-пле-мент). Комплемент се састоји 
од много мањих делова који раде 
заједно

Систем Комплемента 
ради заједно са 
имуноглобулинима и 
фагоцитима да би се 
организам брже 
ослободио антигена.

на заштити нашег  
организма  

од инфекције.
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Дакле, наш имуни систем чине антитела 
(имуноглобулини) које праве  Б-ћелије,

3 типа 
Т-ћелија,

„Ја терам 
ћелије да крену 

у акцију!“

„Ја кажем 
Б-ћелијама кад 

да стану“ „Ја 
уништавам 
антигене!“

„Ја кажем 
Килерима када да 
нападну антигене! 
Б-ћелијама кажем 

кад да праве 
антитела.“
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Фагоцита  

и  Комплемента. 
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Ипак, понеко од нас се роди без ових 
ћелија или их има али не раде свој 

посао како треба.
Понекад антигени (ћелије нападачи) уђу 
у наше тело, кроз наше очи, нос, уста, 

пућа или кроз крв. 

Пошто немамо сву заштиту која нам је 
потрбна да бисмо уништили антигене, 

њихов број се повећава....
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„Оооохх.. 
Боли ме 
грло!“



.... и ми постајемо болесни. Можда се 
осећамо врло уморно,

или имамо температуру, боли 
нас грло, кашљемо или нас 
боле уши, плућа или стомак. 

Доктор каже да је то 
ИНФЕКЦИЈА (ин-фек-ци-ја). 
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Некада због 
инфекције морамо 

да одемо код 
доктора. А некада 

морамо и да 
останемо у болници 

да би лекари и медицинске  
сестре бринули о нама.
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Ипак, и када немамо довољно IgG 
ћелија које би нас заштитиле, постоји 

начин да их буде више. Можемо их 
добити у облику инфузије (ин-фу-зи-је) 

или ИВ кроз  вену на руци или на 
рамену. Шта значи ИВ?  ИВ значи у 
вену. Медицинска сестра укључује 
имуноглобулине или антитела (IgG) 

директно у вену. То се зове 
 интравенска инфузија или IVIG.  
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Ево како се ИВИГ даје: Медицинска 
сестра стави малу иглу у нашу руку или 

раме. Она улази у нашу плаву вену. 
Видиш ли плаве вене на својој руци? 
Ако седимо мирно, болеће врло мало. 
Сестра стави и мало парче фластера 
преко иглице како би она остала на 

свом месту. Помоћу пумпе или система 
за инфузију имуноглобулини улазе 

полако, кап по кап у нашу вену.



Неки пацијенти инфузију добијају  под 
кожу. То се зове поткожна (пот-ко-жна) 
или субкутана инфузија  или  SCIG.  
Даје се тако што се неколико веома 

танких иглица убаци под кожу на стомаку 
или на ногaмa. Ако седиш, можда ћеш 
oсетити веома блaги бол, повремено... 
Мали комади фластера држе иглице да 

нe испадну, а малa пумпa одређеним 
ритмом, кап по кап, убaцује 

имуноглобулин или антитела под кожу.
 

19



20

АНТИТЕЛА  IgG падaју

доле, 

      доле, 

             доле 

кроз пластичну цев 
у нашу вену 

или под нашу кожу.
Антитела IgG одлазе 

у нашу крв и 
шире се по нашем телу 
како би нас заштитила.

Док примамо
интравенску или поткожну инфузију

можемо да читамо књигу, 
играмо се неке умирујуће игрице, 

гледамо ТВ..



Лек може бити у облику ињекције,  
таблете или сирупа.

Тај лек се зове  
антибиотик (ан-ти-би-о-тик).
Он такође убија бактерије.

Сада антитела могу да се рашире свуда           
        по нашем             телу, да нас штите.

Понекада нам  
треба и лек  
да би наша  
инфекција  

прошла.
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Некоме 
требају наочаре,
да боље види.

Некоме 
је потребан

слушни апарат,
да боље чује.

22



Нама су потребни  
имуноглобулини IgG 
и антибиотици који  

нам помажу да  
се осећамо боље.
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Труди се да развијеш здраве навике:  
  
1. Једи здраву храну

2. Одмарај се доста

3. Редовно вежбај

4. Пери руке редовно:
- пре јела
- после тоалета
- када се вратиш са неког јавног места
- после игре са својим љубимцем
- после кашљања и кијања

5. пери зубе два пута дневно

6. немој своју храну или пиће да делиш са другима

7. покривај уста и нос када кашљеш и када кијаш
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Важне речи:
 
Ова листа ће вам помоћи да разумете неке од важних 
речи у овој књизи.
Антибиотици (ан-ти-био-тици) су посебан лек који  
помаже телу да се бори против бактерија
Антитела (ан-ти-те-ла) која се још зову и  
имуноглобулини, штите наше тело од бактерија.
B-ћелије стварају имуноглобулине
Комплементи (ком-пле-мент) су група протеина
која заједно са другим ћелијама, тимски, брани наше тело 
од антигена (бактерија и других изазивача болести)
Антиген је мала стварчица која те може учинити 
болесним 
Имуноглобулини (и-му-но-гло-бу-ли-ни) још се зову 
антитела или IgG 
IVIG је имуноглобулин који се инфузијом уноси у вену
Интравенски (ин-тра-вен-ски) у вену
Фагоцити (фа-го-цит) препознају антигене и
уништавају их тако што их поједу
SKIG је имуноглобулин који се инфузијом уноси под 
кожу(субкутано)
Субкутано (суб-ку-та-но) под кожу
T-ћелије препознају антиген и обавештавaју тело кaко дa 
сe прoтив њeгa бoри.
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