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Čestné prohlášení  

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s 

interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k 

obhajobě.  
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Úvod 

 

Tématem absolventské práce je: Posilování imunity ve vztahu k nemocnosti dětí. 

 

Toto téma jsem si vybrala proto, že v dnešní době je mnoho dětí se sníženou imunitou 

a to se začne projevovat hlavně po nástupu dítěte do mateřské školy nebo v horším 

případě po nástupu do školy, kdy častá nemocnost dítěte v tomto období je již 

nežádoucí. Tato situace je samozřejmě nepříjemná pro naše dítě, ale i pro maminky, 

které čerstvě nastoupily do práce a jsou několikrát do měsíce doma. 

 

Porucha imunity patří k nejčastějším poruchám. Imunitní systém u dětí je velmi 

zranitelný, vyvíjí se již v prenatálním vývoji a vývoj trvá až do dospívání, kdy jsou 

všechny mechanismy imunity vyzrálé. Pokud dojde během vývoje k narušení 

imunitního systému, může to mít za následek jeho poruchu. Častým projevem poruchy 

imunity u dětí jsou opakující se akutní nemoci jako například angíny, chřipky nebo 

záněty dýchacích cest. 

 

V teoretické části práce jsem se zaměřila na popis imunitního systému od prenatálního 

vývoje až po dospívání. V práci jsem uvedla i některé dětské nemoci, které děti 

nejčastěji postihují v kolektivu. Uvedla jsem zde i potravinové doplňky s vlivem na 

imunitní systém. 

 

Praktická část práce je formou dotazníku. Cílem je zjistit, zda doplňky na podporu 

imunity pomáhají. Výzkum jsem doplnila i o rozhovor s lékařkou, lékárníkem a 

farmaceutickou laborantkou. Dále jsou v práci zmíněny některé osobní zkušenosti 

maminek s preparáty na posílení imunity. 

  

Jako zdroj informací k vypracování práce jsem použila odbornou literaturu, odborné 

časopisy, webové stránky, dotazník a rozhovory. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

Cílem mé absolventské práce je zjistit, zda doplňky posilující imunitu podporují imunitu 

dětí a snižují nemocnost. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Imunita 

 

Imunita je schopnost organismu bránit se cizorodým látkám a patogenům. Imunitu 

dělíme na specifickou a nespecifickou. Specifická imunita je zprostředkována 

lymfocyty, které tvoří asi jednu třetinu bílých krvinek. Specifickou imunitu zajišťují 

B lymfocyty a T lymfocyty. B lymfocyty cirkulují v krvi. T lymfocyty vykonávají buněčnou 

imunitu, která je namířena proti buňkám transplantovaných tkání a pozměněným 

buňkám. T Lymfocyty se nacházejí v lymfatických uzlinách a jejích činnost v prvních 

letech řídí brzlík. B lymfocyty vykonávají humurální imunitu, kdy si organismus vytváří 

protilátky s již setkaným antigenem. Na nespecifické imunitě se účastní kůže, sliny 

obsahující baktericidní enzym lysozym, kyselina chlorovodíková v žaludku, fagocytující 

buňky a interferony. [LONG, 2008] 

 

2.1.1 Specifická imunita 

 

Specifická imunita je zajišťována lymfocyty. Lymfocyty jsou velké okrouhlé buňky, které 

pocházejí z kmenových buněk kostní dřeně. Dělí se na B lymfocyty a T lymfocyty. 

 

2.1.1.1 Imunita zajišťovaná B-lymfocyty  

 

Lymfocyty B mají na svém povrchu velkou koncentraci membránového 

imunoglobulínu. 

 

Imunoglobulíny nebo-li protilátky mají schopnost se vázat na antigeny, což jsou látky 

tělu cizí. Imunoglobulíny jsou složeny ze dvou řetězců aminokyselin ležících vedle sebe. 

Těmto řetězcům se říká: „těžký řetězec“. Těžký řetězec má velkou molekulovou 

hmotnost a je na něho připojena menší bílkovinná molekula, která se nazývá 
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„lehký řetězec“. Oba řetězce se tvoří nezávisle na sobě. Dohromady se spojují až těsně 

před tím, než molekula imunoglobulínu opustí buňku. [LONG, 2008] 

 

Imunoglobulíny se liší v pořadí aminokyselin na jednom konci lehkých řetězců. Dle 

těchto aminokyselin se imunoglobulíny rozdělují do pěti tříd: IgA, IgG, IgD, IgE a IgM. 

 

IgA chrání organismus před průnikem bakterií a virů sliznicemi. IgA se dělí na IgA1 a 

IgA2. IgA1 se převážně vyskytují v dýchacím traktu a IgA2 se vyskytují v zažívacím 

traktu. IgA jsou hlavním imunoglobulínem slz, slin, vyskytují se v mateřském mléce, 

nosním, bronchiálním, střevním, prostatickém a vaginálním sekretu. 

 

Ig E brání organismus proti parazitům a zprostředkovávají alergické reakce. 

 

IgM se tvoří na začátku infekce a jsou součástí některých autoimunitních procesů. Tvoří 

se v plasmatických buňkách ve slezině, lymfatických uzlinách a kostní dřeni.  

 

IgG je nejvíce zastoupen mezi imunoglobulíny. Je to hlavní protilátka proti bakteriím a 

virům. Nachází se v krvi a tkáňovém moku. Jako jediný může přecházet přes placentu a 

chránit tak plod před choroboplodnými zárodky, než si vytvoří vlastní imunitu. IgG se 

dělí na IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4. 

 

2.1.1.2 Imunita zajišťovaná lymfocyty T 

 

T lymfocyty ničí viry a cizorodé tkáně. Jsou tvořeny v lymfatických uzlinách a u dětí jsou 

řízeny brzlíkem. T lymfocyty zabíjejí patogeny všech druhů a také ovlivňují činnost 

plazmatických buněk. Pokud rozpoznají cizorodou látku, vrátí se nejdříve do lymfatické 

uzliny a předají signál ostatním vyvíjejícím se lymfocytům. 

 

Lymfocyty T i B mají paměť pro případ, že by se v budoucnu s daným patogenem nebo 

cizorodou látkou setkaly a mohly ji tak rychleji zničit. Toho se využívá při očkování. 

[LONG, 2008] 
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2.1.2 Vývoj buněk imunitního systému 

 

Prvotní vývoj imunitního systému v ontogenezi začíná v prvním měsíci embryogeneze a 

je úzce spojen s vyzráváním hematopoetické tkáně. Hematopoéza probíhá nejprve ve 

žloutkovém vaku a poté v játrech. Od třetího do šestého měsíce embryogeneze se 

hematopoéza přesouvá do kostní tkáně. Hematopoetické kmenové buňky jsou 

rozpoznány v brzlíku a zde prochází dalším specifickým vývojem. Tyto buňky, které 

cestují do brzlíku, jsou předurčeny stát se T lymfocyty. V brzlíku dochází k rozdělení 

těchto buněk a buňky zde procházejí důležitými stupni selekce. Na této selekci se 

účastní epiteliální a dendritické buňky brzlíku.  

 

Selekce v brzlíku má dva stupně, nejprve dochází k pozitivní selekci a poté k negativní 

selekci. Při pozitivní selekci se vybírají ty T lymfocyty, které rozeznávají vlastní tkáně. 

V negativní selekci jsou odstraňovány T lymfocyty, které rozeznávají vlastní tkáně 

s velmi vysokou afinitou, a to by vedlo k rozvoji autoimunitního onemocnění. 

T lymfocyty nakonec opouští brzlík a jsou vybaveny ke svým funkcím. Dále se na těchto 

pochodech účastní řada cytokininů. 

 

B lymfocyty vyzrávají v kostní dřeni a odtud se přímo přesouvají do cirkulace a 

periférních lymfatických orgánů. B lymfocytů je daleko méně než T lymfocytů. Počet 

B lymfocytů je vyšší u mladších dětí a s věkem jejich počet klesá. B lymfocyty zrají 

v kostní dřeni pod vlivem cytokininů. 

 

NK buňky jsou dalším typem lymfocytů. Hlavní funkcí NK buněk je cytotoxická funkce, 

kdy hlavním úkolem je rozpoznat a zabít škodlivé buňky. Mezi buňky imunitního 

systému také patří monocyty, makrofágy, neutrofily a antigen, který prezentuje buňky. 

*ŠEDIVÁ, 1999] 
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2.1.3 Vývoj orgánu imunitního systému 

 

2.1.3.1 Brzlík (Thymus)  

 

Je to orgán endodermálního původu vyvíjející se z 3. a 4. faryngeální výchlipky během 

vývoje zárodečních listů. Brzlík je rozčleněn do lobulárních struktur. Lobuly se dělí na 

kůru a dřeň. Kůra a dřeň obsahuje lymfocytární a epiteliální buňky. Na rozhraní kůry a 

dřeně se vyskytují buňky pocházející z makrofágových linií, které se účastní maturace 

T lymfocytů probíhající v brzlíku.  

 

Maturace je proces, kde dochází k přeskupení genů, které kódují receptory 

T lymfocytů. Tento proces začíná během fetálního vývoje a pokračuje po narození. 

Involuce brzlíku je začata v období dospívání a pokračuje v dospělosti. 

 

2.1.3.2 Slezina (lien) 

 

Slezina patří mezi sekundární imunitní orgán. Její struktura je také lobulární a tkáň se 

dělí na bílou a červenou pulpu. V červené pulpě protéká krev sinusy. Tyto sinusy jsou 

vystlány makrofágy, které vychytávají staré erytrocyty, leukocyty, bakterie nebo jiné 

části, které by narušovaly imunitní systém. 

 

V bílé pulpě se nachází germinální centra a zde dochází k periferní maturaci lymfocytů 

a k imunitní reakci na antigen. Zjednodušeně lze říci, že v bílé pulpě dochází k imunitní 

reakci. 

 

2.1.3.3 Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) 

 

Patří k sekundárním imunitním orgánům. Lymfatické uzliny jsou struktury spojené 

lymfatickými cévami, sdružené do řetězců podél těchto cév a nebo jsou seskupeny do 

regionálních skupin. Dělí se na povrchové a hluboké.  
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Tkáň lymfatických uzlin se dělí na kůru a dřeň. Kůra obsahuje folikuly. Dále uzlina 

obsahuje interdigitující buňky, které předkládají antigen, čímž spouštějí imunitní reakci. 

Výsledkem imunitní reakce jsou specificky aktivované B i T lymfocyty a imunoglobulíny 

produkované plazmatickými buňkami. Tyto struktury opouštějí uzlinu přes její dřeň 

drenujícími lymfatickými cévami. V lymfatických uzlinách se odehrávají imunitní 

reakce. *ŠEDIVÁ, 1999+ 

 

2.1.4 Slizniční lymfatický systém a slizniční imunita 

 

Slizniční imunitní systém je přechod mezi orgány a buňkami imunitního systému, 

protože obsahují obě struktury. Slizniční lymfatická tkáň je tvořena tonsilami, 

Peyerovými plaky a lymfatickýmí folikuly.  

 

Tonsily představují krční a nosní mandle. Peyerovy plaky představují nahromadění 

lymfatické tkáně v gastrointestinálním traktu. Tato tkáň je již vytvořena ve fetálním 

věku, ale k jejímu rozšíření dochází až po narození. V období dospívání dochází 

k involuci Peyerových plaků. Zvláštností Peyerových plaků je přítomnost M - buněk a 

neobvyklá struktura epitelu. M - buňky jsou v imunitním systému velmi zvláštní, 

protože dokáží pohlcovat antigeny procesem pinocytózy. *ŠEDIVÁ, 1999] 

 

Sliznice je ve stálém styku s vnějším prostředím, a proto je to místo, které představuje 

velké riziko pro vstup mikroorganismů. Úkolem slizničního imunitního systému je 

zabránit proniknutí patogenů a rozvoji sebepoškozujících zánětlivých imunitních reakcí 

proti patogenům. 

 

Slizniční imunitní systém je tvořen sliznicí dutiny ústní a nosní, dýchacího, 

gastrointestinálního a urogenitálního traktu. Součástí slizniční imunity je i sliznice oka, 

ucha, vývody exokrinních žláz a i mléčné žlázy. Jednotlivé části sliznic jsou pokryty 

odlišným epitelem, který je specializovaný pro určité fyziologické funkce. 
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Nejvíce imunity v lidském těle se nachází ve střevě. Nachází se zde až 70 % imunity, 

kterou zajišťují určité bakterie. Bakterie se s největší pravděpodobností vyskytují 

v komplexu s protilátkou, která jim brání ve vazbě na slizniční receptory a průniku do 

organismu, ale nenarušují bakteriální životní cyklus. 

 

Tenké střevo je uloženo ve střední části břicha a je tvořeno mnoha kličkami, díky 

kterým se dokáže vtěsnat do malého prostoru. Ve střevě dochází k trávení a 

vstřebávání obsahu ze žaludku.  

 

Tenké střevo se dělí na tři části: dvanáctník, lačník a kyčelník. Dvanáctník je první část 

tenkého střeva, který začíná ve vrátníkovém ústí žaludku. Do dvanáctníku ústí žluč 

vznikající v játrech a pankreatická šťáva ze slinivky břišní. Druhou částí tenkého střeva 

je lačník. Přechod mezi dvanáctníkem a lačníkem je plynulý. Většina vstřebávání 

probíhá právě v tomto úseku. Poslední částí tenkého střeva je kyčelník, který se 

nachází v kyčelní jámě. Kyčelník je s tlustým střevem spojen kyčelníkovým otvorem. 

Tento svěrač funguje jako funkční svěrač a jednocestný ventil. Natrávená potrava 

přechází do tlustého střeva a kyčelníkový otvor zabraňuje návratu do tenkého střeva. 

V kyčelníku se vstřebává potrava, která se nestihla vstřebat ve dvanáctníku a lačníku.  

 

Vnitřní povrch tenkého střeva je pokryt sliznicí. Účastní se vstřebávání potravy, je 

nejdůležitější částí tenkého střeva a je pokryta miliony střevních klků. Sliznice má tři 

části: cylindrická výstelka, vlastní slizniční vrstva a slizniční svalovina. Aby vstřebávací 

plocha byla co největší, je zvětšena pomocí tří různých částí vnitřní stěny střeva. Tyto 

části vnitřní stěny střeva se dělí na kruhové řasy, střevní klky a mikroklky. V tenkém 

střevě se vyskytuje také mnoho střevních žláz, které vylučují střevní šťávy. 

Dvanáctníková žláza se nachází v podslizniční vrstvě dvanáctníku a svými šťávami 

chrání sliznici tenkého střeva před účinkem kyseliny chlorovodíkové, která přichází ze 

žaludku. Nacházejí se zde i pohárkovité buňky, které produkují hlen k ochraně sliznice. 

 

Ve střevech probíhá vstřebávání živin a nestravitelné části se zde zahušťují. Tlusté i 

tenké střevo hraje velkou roli při fungování imunitního systému. Střevní mikroflóra 

jsou mikroorganismy, které žijí v trávícím traktu. Je to několik stovek různých mikrobů 
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(např. Escherichia coli). Kromě těchto mikrobů se ve střevech nacházejí i některé druhy 

prvoků a hub, avšak o nich se zatím ví jen málo. 

 

Vztah člověka a mikroorganismu, který žije ve střevě, není jednostranný, ale je to 

tzv. mutualismus, neboli oboustranně výhodný vztah. Mikroorganismy zde vykonávají 

mnoho užitečných funkcí. Fermentují organické látky z potravy, které nejsou tělem 

využity. Dále podporují imunitní systém a zabraňují růstu patogenním druhům 

mikroorganismů. Mikroorganismy ve střevě také produkují vitamíny B12 a K. Naopak, 

pokud dojde k přemnožení mikroorganismů, mohou způsobit onemocnění. Příkladem 

je kvasinka Candida albicans, která při přemnožení způsobuje fungémii. 

 

Střevo lidského plodu je sterilní a až během porodu se do novorozence dostávají 

mikroorganismy, které se vyskytují v porodních cestách matky. Touto cestou dítě 

získává enterokoky a Escherichia coli. Při příjmu mateřského mléka dítě získává hlavně 

laktobacily a bifidobakterie z mléčných žláz. Mateřské mléko obsahuje laktózu, která, 

když se nevstřebá v tenkém střevě, je potravou pro bifidobakterie v tlustém střevě. U 

kojenců bifidobakterie tvoří až 90 % střevní mikroflóry. 

 

Mezi bakterie střevní mikroflóry patří bakterie rodu Bacteroides, Fusobacterium, 

Ruminococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus, Bifidobacterium, Clostridium, 

Eubacterium. Houby, které osídlují lidské střevo jsou Candida albicans, Saccharomyces, 

Penicillium. 

 

Střevní mikroflóru ovlivňuje potrava, která prochází střevy. Je velmi důležité jíst 

vyváženě a stravu bohatou na probiotika a prebiotika. Probiotika jsou některé mléčné 

bakterie jako Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium bifidum. Tyto mléčné bakterie 

jsou obsaženy v jogurtech a jogurtových výrobcích. Prebiotika jsou nestravitelné složky 

potravy a ty vytvářejí příznivé klima pro užitečné bakterie ve střevě. 

*HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2005; VIGUÉ, 2008; www.cs.wikipedia.org, 24] 
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2.2 Vývoj imunitního systému v jednotlivém období 

 

2.2.1 Imunitní systém plodu a novorozence 

 

Prenatální období je obdobím nitroděložního vývoje a trvá od početí do přerušení 

pupečníku. Fyziologicky je toto období dlouhé 40 týdnů. Toto období je obdobím 

organogenze a plod je nejcitlivější na poškození. Období novorozence je období od 

narození do ukončeného 28. dne života. 

 

Vývoj imunitního systému je již v prenatálním vývoji plodu, ale k zásadnímu okamžiku 

dochází v době narození. Imunitní systém narozeného dítěte je tzv. nezkušený. Tento 

nezkušený, neboli naivní systém, se doposud nesetkal s danými antigeny a nemá tedy 

předchozí zkušenosti a imunitní paměť. Situace se mění po narození dítěte, kdy pod 

tlakem antigenu dochází k rozvoji imunitního systému. Imunitní systém novorozence je 

vybaven nespecifickou imunitou, ale nemá specifickou imunitní paměť.  

 

Přirozená imunita představuje buněčnou a humurální složku. Buněčnou složku 

prezentují fagocytující buňky. Humurální složka představuje systém komplementu a 

určité citokininy. U novorozence je snížen komplement a interferon gama. 

 

Specifickou imunitu představují hlavně T lymfocyty. Naivní T lymfocyty neposkytují 

účinnou pomoc B lymfocytům a to vyústí ve snížení imunitní reakce proti patogenům. 

Všechny nedostatečné funkce imunitního systému novorozence dozrávají pod tlakem 

antigenů. Pro vývoj imunity hraje velkou roli kojení. Mateřské mléko obsahuje složky, 

které ovlivňují stav slizniční imunity dítěte. V mléce jsou aktivní živé leukocyty. 

Novorozenec má také své vlastní leukocyty, ale na rozdíl od těchto, které jsou 

obsaženy v mléce, nejsou zralé a plně aktivované. Dále jsou v mateřském mléce 

obsaženy IgA, IgG a IgM, citokininy, glykoproteiny, glykolipidy a oligosacharidy. Kojení 

nemá vliv jen protiinfekční, ale působí preventivně na možný rozvoj atopie a 

autoimunitního onemocnění. *ŠEDIVÁ, 1999] 
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2.2.2 Imunitní systém kojenců a batolat 

 

Kojenecké období je doba od 1 měsíce do jednoho roku života a období batolete je od 

1 roku do tří let. V tomto období dochází k nejintenzivnějšímu růstu a nejbouřlivějšímu 

psychomotorickému vývoji. 

 

Imunitní systém kojence se postupem času seznamuje s antigeny vnějšího prostředí. 

Dostává se do stádia učení a vyspívání imunitních funkcí. Nespecifická imunita v tomto 

období je v podstatě vyzrálá a přiměřeně reaguje na antigeny. Imunitní systém 

v oblasti specifické imunity reaguje na antigeny, se kterými se doposud setkal. Do dvou 

let dítěte je přesto omezená reaktivita proti polysacharidovým antigenům. Toto 

poznání je velmi důležité, protože patogeny, které mají polysacharidová pouzdra, 

mohou uniknout imunitnímu mechanismu. Tyto infekce ohrožují život dítěte. Mezi tyto 

patogeny patří pneumokoky, hemofily a některé kmeny Neisserií. 

 

Imunitní systém v  kojeneckém období je velmi zatěžován. Výraznou zátěží je očkování, 

protože je zde ve velmi krátkém časovém úseku soustředěno nejvíce očkování. Dalším 

faktorem, který zatěžuje imunitní systém je přechod z mateřského mléka na smíšenou 

stravu. V tomto období se rozvíjí i pohybové schopnosti a dítě se dostává do styku 

s větším množstvím antigenů. Tyto příčiny způsobují výraznou antigenní zátěž 

respiračního a gastrointestinálního traktu. 

 

2.2.3 Imunitní systém předškolních dětí 

 

Předškolní věk začíná po třetím roce života dítěte a trvá do školní zralosti. Imunitní 

systém předškolních dětí má dobře rozvinutou schopnost imunitní odpovědi. Imunitní 

funkce přirozené imunity jsou plně rozvinuty. U humurální imunity dochází ke zvedání 

hladiny imunoglobulínů. V tomto období je vyzrálá i reaktivita buněčné imunity, ale 

imunitní paměť je stále omezená. Je to dáno omezenou expozicí antigenu. Jsou to 

antigeny, které zodpovídají za rozvoj infekčních onemocnění. S tímto onemocnění se 
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dítě setkává v mateřských školách, kde se stýká s větším počtem svých vrstevníků. Tato 

onemocnění vyžadují běžnou péči dětského lékaře a hlavně dostatečnou 

rekonvalescenci. Některé opakované infekce jsou právě způsobeny nedostatečným 

doléčením a vystavování náporu dalších patogenů. *ŠEDIVÁ, 1999] 

 

2.2.4 Imunitní systém školních dětí 

 

Toto období trvá od 6 do 15 let věku dítěte. Imunitní systém školních dětí závisí na 

předchozích životních etapách. Imunitní funkce jsou ve všech složkách vyzrálé, jenom u 

humurální imunity dochází ke zvyšování hladiny imunoglobulínů a to zejména IgG, IgA 

a IgM. Vývoj imunitního systému závisí i na tom zda dítě navštěvovalo před nástupem 

do školy nějaké předškolní zařízení, anebo šlo z izolace domova. Pokud dítě 

navštěvovalo mateřskou školu, s největší pravděpodobností prodělalo běžné dětské 

infekce, nese si imunitní paměť a je schopno reagovat na známé patogeny než dítě, 

které tímto zařízením neprošlo. Hlavním problémem těchto dětí, které vyžadují 

imunologickou péči, jsou alergie a opakované infekce. 

 

2.2.5 Imunitní systém dospívajících 

 

Dospívání se věkově liší u dívek a u chlapců. U dívek je to období mezi 12-18 lety. U 

chlapců je to období mezi 14-20 lety. 

 

Imunitní systém v dospívání by měl být na vrcholu. Všechny imunitní mechanismy jsou 

vyzrálé. V tomto období je i dokončen očkovací kalendář. Je to období, kdy se začínají 

objevovat autoimunitní onemocnění, které se hlavně objevují až v dospělosti. V dnešní 

době je velkým problémem onemocnění AIDS a drogová závislost, které jsou v přímém 

spojení s imunitním systémem.  

[ŠEDIVÁ, 1999] 
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2.3 Nejčastější dětské nemoci 

 

Nejčastějšími dětskými nemocemi jsou respirační onemocnění. Původci zánětů horních 

a dolních cest dýchacích, hltanu a středouší jsou bakterie a viry. 

 

2.3.1 Rýma (Rhinitis)  

 

Rýma je nejčastější lidské onemocnění. Jedná se o zánět nosní sliznice. Projevem rýmy 

je pocit plného nosu, kýchání a vodnatý nebo hnisavý výtok. Zánět nosní sliznice 

nejčastějí vyvolávají rhinoviry a Streptococcus pyogenes. Při nádechu tyto viry pronikají 

do nosu a ulpívají na jeho sliznici. Zde se množí a vyvolávají zánět. K rýmě nejvíce 

přispívá oslabení organismu při prochlazení. 

 

Při rýmě je třeba zvýšit příjem vitamínů a to zejména vitamín C, které pomáhají posílit 

imunitu. Je zde i velmi důležité přijímat dostatečné množství tekutin. Bakteriální zánět 

je léčen antibiotiky, která potlačují infekci. Dále se k léčbě rýmy používají léky ze 

skupiny antihistaminik, jenž také zmírňují projevy zánětu. Průvodními jevy může být 

bolest hlavy a teplota a ty se léčí za pomoci analgetik a antipyretik. Také se používají 

sekretolytika, což jsou látky, které hlen zkapalní a napomáhají tak k uvolnění hlenu 

z dutin. Lokálně se aplikují kapky a spreje, které usnadňují dýchání. Sekretolytika se 

podávají i perorálně ve formě kapek nebo tablet. U kojenců se provádí odsávání hlenu 

z nosu pomocí odsávačky na hleny. Nedoporučuje se podávání nosních sprejů, ale spíše 

kapek. 

 

Dekongestiva snižují prokrvení sliznice a tím zvyšují průchodnost nosu. Neřeší příčinu 

onemocnění, ale potlačují jen příznaky. Jsou určeny k aplikaci do nosu. Léčba by 

neměla být delší 10 dnů, protože by jinak mohlo dojít k vytvoření rezistence. Bez 

omezení se mohou používat přípravky z mořské vody – k tzv. hygieně nosu. Lze je 

používat jak k prevenci, tak i v akutní fázi. Pokud je roztok soli hypertonický, dochází i k 

dekongesci sliznice.  

*VIGUÉ, 2008; www.mojelekarna.cz, 21] 
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2.3.2 Zánět průdušek (Bronchitis) 

 

Bronchitida neboli zánět průdušek je infekční onemocnění dolních cest dýchacích. 

Sliznice průdušek zduří, řasinkový epitel přestává vykonávat svou funkci a tím se 

vytváří velké množství hlenu, který dráždí ke kašli. Zánět průdušek začíná většinou 

suchým kašlem, který se za několik dní změní na produktivní a dochází k vykašlávání 

bělavého až hnisavého sputa. Malé děti mohou u kašle i zvracet. Příčinou je, že polykají 

sekret. Zánět průdušek může být akutní nebo chronický. Akutní zánět průdušek vzniká 

náhle, projevuje se horečkou, která trvá několik dní. Dále se projevuje ztíženým 

dýcháním a kašlem. U chronického zánětu průdušek nemoc odezní, ale po čase se opět 

vrátí. Za chronický zánět průdušek lze považovat nemoc, trvající více než 3 měsíce 

v roce po dobu 2 let. Může být následkem mnoha nemocí, jako je chřipka a nachlazení. 

Zánět průdušek způsobují Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria catarrhalis a respirační viry. 

 

 U zánětu průdušek ve fázi dráždivého kašle se používají antitussika, později ve fázi 

produktivního kašle mukolytika a expektorancia. V případě bakteriální infekce lze 

podat antibiotika. Při teplotě se podávají antipyretika a při obstrukci dýchacích cest 

β2 mimetika a theofylinové preparáty. 

[www.nemoci.abecedazdravi.cz, 7] 

 

2.3.3 Zánět průdušinek (Bronchiolitis) 

 

Bronchiolitida je onemocnění, které postihuje terminální bronchioly a maximum změn 

je v periferních průdušinkách a průduškách. Nejčastěji se vyskytuje u kojenců a batolat. 

Jedná se o onemocnění, u kterého dochází k ucpání průdušinek. Bronchiolitida je 

provázena vysokou teplotou, výraznou dušností, tachypnoí a promodráváním.  
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Dítě musí být hospitalizováno. Používá se infúzní terapie, kortikosteroidy, 

širokospektrá antibiotika, β2 mimetika. Je třeba inhalace zvlhčeného kyslíku a v těžkých 

stavech je potřeba i plicní ventilace. 

 

Nejčastějšími infekčními původci, které způsobují bronchiolitidu jsou Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria catarrhalis a respirační viry. 

[KlÍMA, 2003;] 

 

2.3.4 Akutní epiglotitida (Epiglotitis acuta) 

 

Akutní epiglotitida je způsobena zánětem hrtanu nad hlasivkovou štěrbinou. Toto 

onemocnění způsobuje vir Haemophilus influenzae typu B. Projevuje se prudkými 

bolestmi v krku, obtížným polykáním, vysokou teplotou, dušností. Dítě huhňavě mluví 

a objevuje se chrčivé dýchání a inspiratorní stridor. Stridor může způsobovat dušnost, 

která může přejít do dechové nedostatečnosti a udušení. Pokud je podezření na akutní 

epiglotitidu je třeba hned zahájit léčbu, protože jde o ohrožení života. Často je nutná 

intubace nebo tracheotomie. Intravenózně se podávají antibiotika, která mají citlivost 

na Haemophilus nebo stafylokoky. 

 

2.3.5 Subglotická laryngitida (Laringitis acuta subglotica) 

 

Subglotická laryngitida je virový zánět hrtanu pod hlasivkami v podhlasivkové dutině. 

Projeví se obvykle v noci a to z plného zdraví či po příznacích mírného nachlazení. Dítě 

se probudí, štěkavě kašle, má inspirační stridor. Objevuje se cirkumorální či akrální 

cyanóza. Při opakovaných záchvatech může dojít k asfyxii, bezvědomí, dechové a 

srdeční zástavě. První pomocí u tohoto onemocnění je přívod studeného vzduchu. Je 

třeba dodávat dostatek tekutin a při trvající dušnosti a stridoru je nutno podat 

kortikosteroidy, inhalace adrenalinu a zvlhčeného kyslíku. Pokud dušnost narůstá je 

nutná intubace. *VIGUÉ, 2008+ 
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2.3.6 Zápal plic s postižením průdušek (Bronchopneumonie)  

 

Je nejčastějším a nejzávažnějším onemocněním menších dětí. Většinou je to virová 

infekce, která může po několika dnech přejít v bakteriální infekci. Pneumonie může být 

způsobena mykoplasmaty a mykotiky. Jedná se o zánět průdušek a přilehlé plicní 

tkáně. Bronchopneumonie se projevuje zvýšenou teplotou, kašlem, zrychleným a 

namáhavým dýcháním. Někdy je průběh velmi rychlý a dítě upadá do celkově těžkého 

stavu s dušností a cyanózou. Dochází k tachykardii. Dítě je léčeno antibiotiky. Někdy je 

nutná infúzní terapie a kyslíková terapie.  

 

2.3.7 Zánět průdušnice (Tracheitis) 

 

Zánět průdušnice je bakteriální zánět, který má tendenci tvořit pablány. Vyskytuje se 

nejčastěji u dětí ve věku 6-12 měsíců. Většinou je součástí zánětu horních cest 

dýchacích. Původcem bývají respirační viry, Mycoplasma pneumoniae. Hlavními 

příznaky jsou suchý nebo produktivní kašel, bolest za sternem a horečka. 

 

2.3.8 Zánět středního ucha (Otitis media) 

 

Otitis media neboli zánět středního ucha je akutní infekce sliznice středního ucha, která 

tvoří středoušní dutinu, sluchovou trubici a soscovitý výběžek. Onemocnění postihuje 

nejčastěji děti v kojeneckém a batolecím období. S postupem věku četnost 

onemocnění ubývá, v dospělosti a ve stáří se vyskytuje jen ojediněle. U dětí bývají 

záněty oboustranné. Četnost zánětu bývá rozdílná podle ročního období.  

 

Zánět středního ucha nejčastěji vzniká při virové infekci horních cest dýchacích, která 

pokračuje do Eustachovy trubice. Velkou roli ve frekvenci a tíži průběhu onemocnění 

hraje celková obranyschopnost organismu. Bakteriálními původci jsou Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae. 
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Hlavním příznakem nemoci je náhlá bolest ucha, která vzniká nejčastěji v noci. U dětí je 

doprovázena horečkou a někdy i zvracením. Může dojít k poruše sluchu. Sekrece z ucha 

nastává, pokud došlo k protržení bubínku. Zánět středního ucha se léčí antibiotiky a 

někdy je nutné chirurgické propíchnutí bubínku, aby se zajistil odtok hnisu z ucha ven.  

*VIGUÉ, 2008; www.rodina.cz, 15] 

 

2.3.8 Zánět vedlejších dutin (Sinusitis) 

 

Sinusitis jsou záněty vedlejších dutin a často doprovázejí záněty horních cest dýchacích. 

Nejčastěji postiženými dutinami jsou dutiny etmoidální a maxilární. Hlavními příznaky 

jsou bolest hlavy a zvýšená teplota. Původci tohoto onemocnění jsou Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria catarrhalis, streptokoky skup. A, 

anaeroby, viry. Při léčbě sinusitidy jsou podávána antibiotika a sulfonamidy. K 

usnadnění odtoku sekretu se používají nosní kapky. Pokud tyto léky nezabírají, provede 

se punkce s výplachem a antibiotika se aplikují přímo do dutiny.  

 

2.3.9 Angína (Tonsilitis) 

 

Tonsilitida neboli angína je zánět krčních mandlí. Onemocnění je způsobeno bakteriemi 

Streptococcus a Staphylococcus, někdy jsou původcem adenoviry. Nejčastěji se 

onemocnění objevuje u dětí předškolního věku. Streptokoková infekce má prudký 

začátek s vysokými teplotami, bolestmi při polykání a zduření krčních lymfatických 

uzlin. Na mandlích mohou být vidět žlutavé čepy nebo proužky. U virové infekce jsou 

mandle většinou zarudlé a překrvené. Bakteriální angínu je třeba léčit antibiotiky a 

antipyretiky. Antibiotika se podávají dle původce. Nejčastěji to bývá streptokok a ten je 

citlivý na antibiotika penicilinové řady. 
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2.3.10 Chřipka (Influenza) 

 

Chřipka je nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzduchem a postihuje převážně 

dýchací cesty. Příznaky chřipky jsou teplota, třesavka, bolest hlavy, svalů, kloubů, 

celková malátnost. Viry chřipky jsou řazeny do skupiny ortomyxovirů. Jsou známy tři 

druhy virů a to typ A, B, C. 

 

Vir chřipky typu A nejvíce způsobuje epidemie a pandemie. Tyto typy chřipek mají ještě 

podtypy a to H1, 2, 3 a N1, 2. Pokud je jen jedna buňka napadena současně dvěma viry, 

může dojít ke smíchání genů a vzniká nový antigenní shift neboli posun, který vede 

k epidemiím chřipky A. Vir typu A dokáže podstoupit výraznou antigenovou změnu a 

najít si nový cíl a znehodnotit imunizaci předchozími infekcemi. Viry typu A mohou být 

děleny dle virových kapsidových proteinů - hemaglutininu a neuraminidázy. Tyto 

kapsidové proteiny jsou základem pro životní cyklus viru. Viry chřipky mají velkou 

genetickou labilitu a to vede ke vzniku epidemií. 

 

Člověk, který nemá narušený imunitní systém, může onemocnět virem typu B a C jen 

jednou za život. Je to způsobeno tím, že tyto typy chřipky nemají takovou schopnost 

mutací, rekombinací a antigenní posun je velmi nepatrný. 

 

Základem léčby je symptomatická léčba, která se snaží ulevit nemocnému od 

nepříjemných projevů, a ponechat imunitní systém, aby odstranil infekci. Používají se 

léky ke snížení horečky a bolesti. Pokud má chřipka těžký průběh podávají se 

antivirotika. Prevencí proti chřipce je očkování, které působí maximálně jeden rok. 

Vakcíny se každý rok mění složením tak, aby obsahovaly nejpravděpodobnější kmeny 

virů. 

*VIGUÉ, 2008; KLÍMA 2003; STOŽICKÝ, 1999; www.rodina.cz, 15] 
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2.4 Potravinové doplňky s vlivem na imunitní systém 

 

Potravinové doplňky jsou látky, které mají různý původ a složení a slouží k doplnění 

látek, které si tělo samo tvoří nebo je má ve stravě. Nejedná se o léčiva a tak u nich 

není garantovaná účinnost, ale je zde garantovaná neškodnost. 

 

2.4.1 Vitamíny 

 

Vitamíny jsou velmi důležité pro normální činnost buněk v lidském těle a ovlivňují i 

buňky imunitního systému. Vitamíny se dělí na vitamíny rozpustné v tucích a ve vodě. 

 

2.4.1.1 Vitamíny rozpustné v tucích 

 

Vitamin A  

Vitamin A řadíme mezi vitamíny rozpustné v tucích. Do těla ho přijímáme ve dvou 

formách. Čistou formu vitaminu A získáváme z vajec, sýrů, rybích jater, másla. Tato 

čistá forma se nazývá retinol. Druhá forma je karoten, který přijímáme v zelenině a to 

např. v mrkvi, kapustě, špenátu. Karoten se v játrech a střevě přeměňuje na retinol a 

částečně se ukládá v játrech a částečně jde do krve k denní spotřebě. U čistého 

vitamínu A může dojít k předávkování, a proto je lepší užívat ho ve formě beta-

karotenu. Vitamín A je také velmi důležitý pro tvorbu imunitního systému.  

 

Vitamín D 

Vitamín D se dělí na D2 a D3. Vitamín D3 je také označován jako kalciferol. Významně 

ovlivňuje metabolismus vápníku a místem působení je střevo, kde zvyšuje vstřebávání 

vápníku a fosforu do krve. Tyto prvky jsou velmi důležité pro tvorbu kostí. U vitamínu D 

byly prokázány i imunomodulační účinky a posiluje některé imunitní reakce. Vitamín D 

se tvoří v kůži působením slunečního záření z provitamínu 7-dehydrocholesterolu. 

Zdrojem vitamínu jsou mléčné výrobky, rybí tuk a tresčí játra. Vitamín D2 neboli 

ergokalciferol vzniká z rostlinného ergosterolu.  

[SCHREIBER, 1993; www.nasevyziva.cz, 16 ]  
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Vitamín E 

Vitamín E je skupina látek zvaných tokoferoly. Je nejvýznamnějším přirozeným 

antioxidantem, který významně posiluje i imunitní systém. Chrání buňky před 

poškozením volnými radikály, zvyšuje hladinu HDL cholesterolu a zvyšuje odbourávání 

LDL cholesterolu, zabraňuje vytváření trombů. Je velmi důležitý pro mozek a nervový 

systém. Také zmírňuje projevy návalů v menopauze a snižuje náchylnost k infekcím. 

Nachází se v buněčné membráně, která je složena z tukových molekul, a zde vychytává 

volné radikály. Hlavním zdrojem vitamínu je olej z obilných klíčků, arašídy, vejce, 

rostlinné oleje, čerstvá listová zelenina. Pro vstřebání vitamínu E je důležitá přítomnost 

tuků a žluč ve střevě. 

 

2.4.1.2 Vitamíny rozpustné ve vodě 

 

Vitamín C 

Vitamin C je rozpustný ve vodě a je to nejvýznamnější a nejrozšířenější antioxidant. Je 

to vitamín, který si člověk nedokáže vytvořit sám a nemůže být v těle uskladněn, a tak 

jeho přebytek je vylučován z těla ven močí. 

 

Jeho rozsah účinků je velmi široký. Kyselina askorbová chrání tkáňové buňky, dokáže 

jako účinný antioxidant chránit organismus před srdečními chorobami a některými 

formami rakoviny. Jeho nedostatek způsobuje onemocnění skorbut.  

 

Vitamín C je aktivní ve všech tkání, posiluje vlásečnice a buněčné stěny, společně 

s vápníkem se podílí na tvorbě a udržování kolagenu v těle, ovlivňuje tvorbu hormonů 

v nadledvinách a hypofýze. Má velký vliv na obranyschopnosti organismu, kdy 

zabraňuje cizorodým látkám vstoupit do buněk. Účastní se tvorby imunoglobulínů a má 

vliv na aktivitu leukocytů a fagocytů. Dále pomáhá předcházet ateroskleróze, kdy se 

podílí na odbourávání cholesterolu v játrech, zvyšuje odolnost dásní proti krvácivosti, 

pomáhá tělu vstřebávat železo z potravy, urychluje hojení ran, váže se na těžké kovy a 

tak pomáhá v léčbě při otravě chemikáliemi, pomáhá při léčbě dny, revmatismu, 

srdečních chorob, zmírňuje jakékoliv záněty. Kyselina askorbová je účinnou prevencí 

šedého zákalu. 



 24 

S ročním obdobím se mění množství vitamínu C v těle, a tak je třeba ho dodávat 

pomocí potravinových doplňků. Nedostatek vitamínu C způsobuje únavu, 

podrážděnost, sklon k infekcím, krvácení dásní a chudokrevnost. Kouření ničí vitamín C 

a proto je potřeba tento vitamín doplňovat. 

 

Vitamíny skupiny B 

Vitamínů skupiny B je několik a jsou obsaženy v mnoha potravinách. Vitamín B se 

účastní mnoha důležitých pochodů a je součástí některých enzymů. Tělo si vitamín B 

neukládá do zásoby, a proto je důležité ho každý den přijímat v potravě. Zdrojem 

vitamínů B jsou obilné klíčky, pivovarské kvasnice, játra a rýžové slupky. Také činností 

bakterií v trávicím traktu se tvoří vitamíny skupiny B. Mezi vitamíny, které se podílejí na 

podpoře imunity jsou vitamín B2, B5, B9, B12.  

[SCHREIBER, 1993, www.nasevyziva.cz, 16]  

 

2.4.2 Minerály 

 

Z minerálů má největší význam na imunitní systém zinek a selen. 

 

Zinek 

Zinek je stopový prvek a je velmi důležitý pro organismus člověka. Vědecké výzkumy 

dokázaly, že zvyšuje obranyschopnost organismu proti infekčním chorobám a vzniku 

nádorů. Zinek zvyšuje imunitu tím, že reguluje funkci některých enzymů, je nutný pro 

syntézu DNA, RNA a bílkovin. Je důležitý v regulaci vzájemné reakce mezi imunitními 

buňkami organismu a je nutný při propustnosti buněčných membrán pro různé látky 

v závislosti na vápníku. Potřebný je i pro lymfatické buňky, které se podílejí na imunitě 

organismu a jeho nedostatek je oslabujícím faktorem. 

 

Dále se účastní na dělení buněk, jejich růstu a obnově. V lidském organismu má zinek 

velkou roli v tvorbě hormonů a je důležitý ve stadiu růstu a vývoje, protože má příznivý 

vliv na tvorbu vazivových tkání a kostry. Nejvíce je zinek koncentrován ve varlatech, 
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prostatě, nadvarlatech a hlavně ve spermatu. Jeho nedostatek proto u mnoha párů 

vyvolává neplodnost. Nedostatek zinku u dětí školního věku způsobuje opoždění 

pohlavního dospívání a snižuje funkční aktivitu pohlavních žláz. Zinek se vyskytuje i v 

sítnici oka a jeho nedostatek může způsobit zhoršení zraku a snížení schopnosti 

adaptace na šero. Tento stopový prvek má i významný vliv na rozeznávání chutí, a 

proto při jeho nedostatku dochází k poškození dutiny ústní a jazyka, což způsobuje 

ucpání otvorů kanálků jazyka a dochází ke ztrátě chuti. 

 

Zdrojem zinku je sušené mléko, vajíčka, játra, ryby a ústřice. V rostlinách je zinek 

obsažen v semínkách sezamu, limbových oříšcích. Více zinku obsahují neloupaná 

semena obilnin než semena oloupaná. Velké množství kyselin rostlinného původu, 

které jsou obsaženy v potravě, může zabraňovat vstřebávání zinku v tenkém střevě. 

 

Selen 

Selen je stopový minerál a hraje v lidském organismu důležitou roli v boji proti volným 

radikálům. Má vliv na funkci řady enzymů, čímž ovlivňuje obranyschopnost našeho 

organismu, činnost jater, kůže, štítné žlázy, růst a rozmnožování. 

 

Selen kromě toho, že zvyšuje účinnost imunitního systému, brání vzniku mutací a 

nádorových onemocnění. Selen redukuje bolesti v kloubech, zpomaluje průběh 

artritidy, chrání proti virům a snižuje poškození, která jsou způsobená těžkými kovy. 

Komplex selen se zinkem chrání proti nádorům, rakovině, má pozitivní vliv na prevenci 

a léčbu nemocí srdce. 

 

Dlouhodobý nedostatek selenu způsobuje poškození srdečních a svalových buněk, 

nervového systému, slinivky břišní, jater, očí, žaludku a střev. Zdrojem selenu jsou 

paraořechy, vnitřnosti a krabí maso. 

[LONG, 2008; www.tiens-cz.cz, 6; www.mineralfit.cz, 22] 
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2.4.3 Bioflavonoidy 

 

Bioflavonoidy jsou látky rostlinného původu a nachází se téměř ve všech rostlinných 

buňkách. Jsou to sloučeniny, které jsou odvozené od polyfenolů. Bioflavonoidy nejsou 

pro tělo nepostradatelné a lze se bez nich obejít. Při nemocech dokáží být lékem a jsou 

používány i v prevenci. Mezi nejvýznamnější flavonoidy patří rutin, kvercetin, citrin a 

hesperidin, hesperin, eriodictyol. Ovoci a zelenině dávají charakteristickou barvu. Dále 

se vyskytují ve slupkách citrusových plodů, v plodu šípku, švestkách, višních, malinách, 

ostružinách, jahodách, paprikách, mrkvi, zelném salátu a dalších. 

 

Bioflavonoidy se používají při léčbě křečových žil, hemeroidů, krvácení z nosní sliznice. 

Byl prokázán i kladný vliv na imunitní systém, kdy má protibakteriální a protivirový 

účinek, který se zvyšuje v kombinaci s vitamínem C. Bioflavonoidy chrání také vitamín C 

před poškozením oxidačními procesy a zvyšuje jeho vstřebatelnost a účinnost. U 

diabetiků je důležitý kvercetin, který chrání cévy a oční rohovku. Bioflavonoidy  jsou 

ničeny světlem, varem, kyslíkem, kouřením a antikoncepcí.[www.zdraviok.cz, 5] 

 

2.4.4 β - glukany 

 

Existuje mnoho typů glukanů s různou aktivitou. Většina jich však bývá inertní a 

používají se jako prostá výživa. Glukany jsou  polysacharady a ve svých řetězcích 

obsahují molekuly glukózy. Nejvýznamnější z nich jsou β-glukany. 

 

β - glukany tvoří hlavní složku buněčných stěn některých bakterií, kvasinek, hub, 

obilovin a mořských řas. Jednotlivé glukany se liší ve své konfiguraci, molekulové váze, 

větvení, rozpustnosti a trojrozměrné struktuře. Tyto rozdíly hrají velkou roli v jejich 

biologické struktuře. Glukany se dělí na α-glukany a β-glukany. Hlavním efektem 

β-glukanů je zvýšení imunity podporou produkce makrofágů. Mají také antioxidační 

účinky a ochranný efekt proti radiaci. β-glukany se váží na makrofágy a díky tomu je 

aktivují. Aktivované makrofágy se spolu s uvolněnými citokininy podílí na nespecifické 

imunitě. Mají i preventivní význam, kdy zvyšují aktivitu imunitního systému. β-glukany 
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byly dříve podávány jen v injekční formě, ale bylo prokázáno, že jsou stejně účinné i po 

peroálním podání. Jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a nehydrolyzují se. Po 

perorálním podání β-glukany prochází beze změny přes žaludek do střeva a zde jsou 

štěpeny. Receptory makrofágů vychytají β-glukany a tím se makrofágy aktivují. Mezi 

nejvýznamnější patří lentinan, schyzophylan, grifolan a pleuran. 

 

Z toxikologického hlediska jsou β-glukany velmi bezpečné a při dlouhodobém užívání 

nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Studiemi bylo prokázáno, že užívání 

β-glukanů zlepšuje a zrychluje léčbu infekčních onemocnění virového, bakteriálního, 

plísňového a parazitálního původu. Dále byl prokázán synergismus s antibiotiky. 

[VĚTVIČKA, 2010; www.apiglukan.cz, 4; www.betaglukan.cz, 27;] 

 

2.4.5 Proteolytické enzymy 

 

Enzymy jsou biologické katalyzátory. V organismu se nachází několik tisíc druhů 

enzymů. Každý enzym působí určitým způsobem pouze na určitou látku. Jen některé 

enzymy mohou být použity pro léčbu. Mezi proteolytické enzymy patří trypsin, 

chymotrypsin, papain a bromelain. Trypsin je serinová proteináza, která se vyrábí 

z pankreatů vepřů. Bromelain je cysteinová proteáza a je získávaná z ananasu (Ananas 

comosus, případně Ananas bracteatus). Papain je cysteinová proteáza z nezralých 

plodů papáji. Tyto proteolytické enzymy mají účinek protizánětlivý, protiotokový a 

imunomodulační. 

 

Některé enzymy v našem těle řídí správné fungování imunity. Ve správný okamžik 

dokáží nastartovat a zvýšit obranyschopnost, ale také ji ve správný okamžik dokáží 

ztlumit. Udržují imunitní systém v rovnováze. Pokud je naše imunita oslabena, může se 

podpořit oslabená imunita dodáním podobných enzymů z vnějšku. 

[www.wobenzym.cz, 17] 
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2.4.6 Nukleotidy, aminokyseliny a nízkomolekulární oligopeptidy 

Kombinace těchto látek působí pozitivně na podporu imunity. 

 

Nukleotidy 

Pro normální imunitní funkci je třeba přívod ribonukleové kyseliny RNA ve stravě. Bylo 

prokázáno, že pokud se RNA nebude přijímat ve stravě, dojde k poklesu hladiny 

interleukinu a tím dojde k potlačení buněčné imunity a sníží se rezistence proti infekci. 

 

Aminokyseliny 

Pro naši imunitu jsou důležité i aminokyseliny. Jejich nedostatek vede ke snížení 

syntézy proteinů a proteinovému katabolismu. Toto snižuje imunitu. Některé 

aminokyseliny mají i specifický imunomodulační účinek. Mezi důležité aminokyseliny, 

které podporují imunitu je glutamin a arginin. 

 

Glutamin plní v organismu dvě funkce, které ovlivňují imunitní systém. Je hlavním 

energetickým substrátem pro buňky, které se rychle dělí. Dodává tkáni, která se 

proliferuje a diferencuje, stejné množství ATP jako glukóza. Rychlé dělení buněk je 

např. v kostní dřeni, ve střevní mukóze a jsou to i některé složky lymfatické tkáně. 

Velký význam má glutamin pro střevní stěnu. Pokud je nedostatek glutaminu, vede to 

k poškození bariérové funkce a tím k pronikání endotoxinu a bakterií ze střevních 

lumen do krevního oběhu a to způsobuje infekci. Glutamin je také důležitým nosičem 

dusíku v proteinech. Velký význam má pro syntézu purinů a pyrimidinu, což je důležité 

pro dělení buněk a jejich diferenciaci. Chyběním glutaminu v monocytech se snižuje 

odpověď na povrchové antigeny a intenzitu fagocytózy a tím se opět snižuje imunita. 

 

Arginin je v těle produkován v cyklu močoviny z ornitinu. Je to stimulátor vylučování 

somatototropního hormonu a inzulinu a to vede k zesílení anabolických procesů. 

Zvýšením proteosyntézy vlivem argininu se dosáhne imunostimulačního účinku, 

zvyšuje se proliferace imunitních buněk. Při zvýšeném příjmu argininu lze sledovat 

zvýšení počtu lymfocytů. Z argininu oxidací vzniká oxid dusnatý a to především 
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v makrofázích, neutrofilech, v endoteliálních buňkách a nervových buňkách. Oxid 

dusnatý má vasodilatační účinek v oblasti zánětu a má vliv na inhibici bakteríí. 

 

Oligopeptidy 

Oligopeptidy dokáží stimulovat buňky imunitního systému, které jsou umístěny 

v trávícím traktu. Tyto buňky pak aktivují imunitní buňky ve vzdálenějších tkáních a 

orgánech. Oligopeptidy jsou přirozené látky a udržují náš organismus v bdělosti. 

[www.edukafarm.cz, 29] 

 

2.4.7 Probiotika 

 

Náš střevní trakt tvoří až 70 % celého našeho imunitního systému. Složení střevní 

mikroflóry se ustálí mezi 2 až 3 rokem života a pak si udržuje všechny hlavní složky po 

celý život. 

 

Probiotika jsou specifické živé organismy, které mohou ovlivnit příznivě zdraví člověka. 

Nejznámějšími probiotiky jsou laktobacily a bifidobakterie. V lidském střevě žije mnoho 

mikroorganismů, některé jsou prospěšné a některé naopak škodí. Je třeba, aby tyto 

bakterie byly v rovnováze, což nám zajišťují právě probiotika. Je všeobecně známo, že 

nejvíce imunity se nachází ve střevě, a proto i probiotika se účastní podpory imunity. 

Dále probiotika zvyšují odolnost proti střevním potížím a infekcím, zlepšují trávení, 

mírní nadýmání a zácpu, snižují riziko žaludečních vředů. 

 

2.4.8 Bakteriální lyzáty 

 

Mezi bakterie, které jsou nejčastěji používané k výrobě lyzátů, patří  Klebsiella 

pneumoniae, Mycobacterium bovis, Corynebacterium parvum, Bordetella pertussis, 

Streptococcus pyogenes. 
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Principem je, že fragmenty těl bakterií působí na mnoho buněk, které se účastní 

imunity. Tyto fragmenty dále podporují sekreci cytokininů, které podporují různé 

stupně imunitní kaskády. Účinek bakteriálních lyzátů je specifický i nespecifický. 

Bakteriální antigeny jsou přirozeným imunitním podnětem a bakteriální lyzáty působí 

podobným způsobem. Pravidelné podávání bakteriálních lyzátů vede k aktivaci 

nespecifických imunitních reakcí jako je vyšší produkce sekrečního IgA, tvorba 

interferonů, aktivace fagocytózy a NK buněk. Tyto lyzáty vedou i ke zvýšené tvorbě 

specifických protilátek, ale je třeba je dlouhodobě podávat. 

 

Na bakteriální lyzáty byly provedeny klinické studie a byla prokázána účinnost ve 

snížení počtu infekcí a redukci spotřeby antibiotik i jiných léků, které jsou používány 

v léčbě infekčních onemocnění. [www.kojeneckavyziva.cz, 18; www.edukafarm.cz, 2 ] 

 

2.4.9 Rostliny na podporu imunity 

 

2.4.9.1 Aloe pravá- Aloe vera 

 

Aloe je jednoděložná rostlina. Je známo několik druhů a to například Aloe arborescens, 

Aloe barbadesis, Aloe variegata, Aloe vera. Je to suchomilná sukulentní rostlina, která 

je schopna zadržovat vodu a díky tomu přežít i dlouhá období sucha. Tato rostlina 

pochází z Afriky a odsud se rozšířila na ostatní kontinenty. Aloe je tvořena převážně 

dužnatými listy a v nich je zadržován obsah nazývaný jako aloe gel. Tento gel je složen 

převážně z vody, ale obsahuje i mnoho látek, které jsou prospěšné našemu zdraví. 

Obsahuje mnoho účinných látek jako jsou vitamíny, minerály, enzymy, aminokyseliny a 

cukry. Z vitamínů je to především vitamín C, E a betakaroten. Z minerálů je to sodík, 

draslík, vápník, hořčík, chrom, zinek, měď a mangan. Významnou látkou aloe jsou i 

aminokyseliny. Aloe tvoří osmnáct z dvaceti aminokyselin, přičemž obsahuje všechny 

esenciální kyseliny, které si člověk nedokáže vytvořit sám. Velmi cenný je 

mukopolysacharid acemannan. K účinným látkám aloe vera patří i mastné kyseliny, 

saponiny, lignin a antrachinony. Veliký význam účinku je synergismus jednotlivých 

látek, které aloe obsahuje. 
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Aloe se používá na drobná poranění, popáleniny a do přípravků, které pokožku vyživují 

a zklidňují. Má analgetický a protizánětlivý účinek. Je velmi ceněna jako prostředek 

podporující imunitu. Z hlediska imunity je nejdůležitější mukopolysacharid acemannan. 

Působením tohoto polysacharidu na makrofágy dochází k sekreci interferonu, 

interleukinu a tím napomáhá k prevenci a léčení infekčních onemocnění a to 

především virového původu. *HÁLA, 2009+ 

 

2.4.9.2 Cibule kuchyňská - Allium cepa  

 

Cibule kuchyňská je jednoletá či dvouletá bylina. Za květu dosahuje výšky až 130 cm. Ze 

spodní části stonku, z níž se později tvoří cibule, vyrůstají šupinovité listy. Cibule je 

kulovitá a má několik vrstev slupek. Slupky mají rezavé nebo červenožluté zbarvení. 

Květy cibule kuchyňské jsou drobné až bělavě nazelenalé. Rostlina obsahuje deriváty 

cysteinu (aliiny) a složené cukry. Používá se při nechutenství, zažívacích potížích, 

teplotě z nachlazení, při kašli a zánětu průdušek, zánětu ústní dutiny , hltanu a ke 

snížení krevního tlaku. Působí desinfekčně. Při předávkování může podráždit zažívací 

ústrojí. *www.avicenna.cz, 13] 

 

2.4.9.3 Česnek setý – Allium sativum  

 

Česnek setý je vytrvalá rostlina, která má lodyhu vysokou asi 40 cm. Cibule je složena 

s podlouhlých pacibulek, které jsou kryty obalem s bílých šupin. Droga obsahuje silice 

z nichž nejvýznamnější je aliin, který se štěpí na allicin. Dále obsahuje thioglykosidy, 

polysacharidy, selen a vitamíny A, B1, B2, C. Česnek setý příznivě ovlivňuje střevní 

mikroflóru, zvyšuje sekreci žláz střevního traktu. Má detoxikační, spasmolytický a 

anthelmintický účinek. Příznivě působí proti infekčním onemocněním, proti 

arterioskleroze a snižuje hladinu krevního tlaku. 
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2.4.9.4 Chlorella Pyrenoidosa - Chlorella Pyrenoidosa 

 

Chlorella je jednobuněčná, zelená sladkovodní rostlina. Je velmi bohatá na chlorofyl, 

což je rostlinné barvivo podobné našemu hemoglobinu. Pomáhá zvyšovat tvorbu 

lymfocytů, které jsou zodpovědny za syntézu protilátek a tím podporují imunitní 

systém proti infekcím. 

 

Chlorella obsahuje vysoký obsah vitamínů řady B, vitaminu C a E. Také obsahuje 

mnoho minerálů a to fosfor, draslík, hořčík, vápník. Jejich koncentrace je vyšší než u 

ostatních suchozemských rostlin. Bohatá je i na stopové prvky jako je: železo, mangan, 

zinek, molybden, měď, kobalt. Obsahuje vlákninu, která na sebe váže odpadní látky ve 

střevě a to hlavně těžké kovy, které se vyloučí stolicí. Obsažený chlorofyl dezinfikuje 

střevo a při růstu podporuje metabolismus a buněčné dýchání. 

 

2.4.9.5 Kozinec blanitý - Astralagus membranaceus  

 

Rostlina obsahuje jako účinné látky triterpenoidní glykosidy, saponiny, aminokyseliny, 

flavonoidy, isoflavonoidy, polysacharidy, steroly mastné kyseliny, polysacharidy, 

betain, slizy, nenasycené mastné kyseliny a selen. Kozinec zvyšuje obranyschopnost 

organismu, má antivirový účinek a podporuje tvorbu T lymfocytů. Dále blokuje 

replikace RNA virů. Rostlina se používá při obraně proti virovým a bakteriálním 

onemocnění dýchacích cest. [www.fytokomplexy.cz, 11] 

 

2.4.9.6 Rakytník řešetlákový - Hippophae Rhamnoides 

 

Rakytník je dvoudomá trnitá keřovitá rostlina, která dorůstá výšky 0,5-6m. Sbírá se 

plod a ze semen se lisuje olej. Léčivé účinky mají plody, listy i větve rakytníku. Plody 

obsahují olej, organické kyseliny, třísloviny a řadu vitamínů jako je vitamín C, B, A, D, K, 

rutin a minerální látky. Plody rakytníku jsou velmi významné, protože obsahují vitamín 

C a P a ty znásobují jeho účinnost. Vitamín P posiluje kapiláry cév a zabraňuje ničení 

vitamínu C a tím zvyšuje jeho působení. Plody dále obsahují vitamíny skupiny A, které 

jsou rozpustné v tucích, důležité bioaktivní látky jako jsou tokoferoly a nasycené 
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mastné kyseliny. Mezi nejdůležitější patří kyselina linolová a linolenová. Z plodů se 

vyrábí šťáva, džusy, džemy, a nebo se pojídají samotné. Rakytník se používá při 

zánětlivých a infekčních onemocněních, v období rekonvalescence a pro celkové 

posílení organismu a zvýšení imunity. 

 

Ze semen se získává rakytníkový olej. Je to koncentrát vitamínů F, E, P, K, A. Dále 

obsahuje také kyselinu linolovou a linolenovou. Má charakteristickou chuť i vůni a 

výrazné protisklerotické, regenerační a protirakovinné účinky. Působí příznivě na 

vředovou chorobu, zažívací a střevní potíže, ekzémy. Stimuluje především růst tkání při 

poškození kůže i sliznic a vykazuje značný baktericidní účinek. 

 

Rakytník se používá i při spáleninách kůže i při poškození radioaktivním zářením. Při 

konzumaci šťávy z plodů se posiluje imunitní systém, celkový fyzický a psychický stav. 

[www.natur-life.cz, 19] 

 

2.4.9.7 Vilcacora - Uncaria tomentosa 

 

Vilcacora neboli kočičí drápek je jihoamerická rostlina, která pochází z peruánských 

And. Hlavní účinnou složkou jsou indolové a oxindolové alkaloidy. Rostlina dále 

obsahuje steroly, aminoglykosidy, terpeny, taniny a flavonoidy. Působí 

imunostimulačně a imunomodulačně, kdy stimuluje fagocyty k produkci cytokininů. 

[www.fytokomplexy.cz, 11] 

 

2.4.9.8  Třapatka - Echinacea  

 

Echinacea neboli třapatka je divoce rostoucí bylina. Je známo devět odrůd z nichž jako 

léčivky se využívají tři: Echinacea angustifolia, Echinacea pallida a Echinacea purpurea. 

Využívají se všechny části rostliny - květy, listy, stonky i kořeny. Jako potravinový 

doplněk se vyrábí ve všech formách – sirupy, tablety, kapky, masti a krémy.  

 

Echinacea obsahuje mnoho účinných složek: echinocosid, pryskyřici, silici, glukózu, 

fruktózu, betain, inulin, třísloviny, steroly, flavonoidy a další. 
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Echinacea, jako přírodní antibiotikum a prostředek proti infekci, napomáhá ničit 

bakterie a viry v organismu. Podporuje imunitní systém tím, že zvyšuje počet a aktivitu 

granulocytů a makrofágů. Také zvyšuje aktivitu a tvorbu T lymfocytů a funkci nukleové 

kyseliny buněk. Echinacea podporuje v buňkách tvorbu interferonů. Pravidelným 

užíváním se zvyšuje odolnost organismu proti infekcím tím, že podporuje naši imunitu, 

ničí viry, bakterie a plísně. Za tento děj je zodpovědný echinakosid, což je jakési 

přírodní antibiotikum. 

 

Echinacea dále obsahuje echinacein, který brání kyselinu hyaluronovou před 

rozkladem hyaluronidázou, a tak chrání tkáně před napadením patogeny. 

[www.topvet.cz, 25; www.praktickelekarenstvi.cz, 23] 

2.4.10 Ostatní přípravky na podporu imunity 

 

2.4.10.1 Mlezivo - colostrum 

 

Mlezivo je sekret, který je vylučovaný prsní žlázou pár hodin po porodu. Obsahuje 

velké množství vitamínů, minerálů, bílkovin a látek ovlivňující imunitu. Kravské 

colostrum je druhově nespecifické a má 30 - 40 % vyšší aktivitu než lidské. Používá se 

na podporu imunity. Obsahuje vysoký obsah imunoglobulínů a regulátorů imunity, jako 

jsou lysozomy, laktoferiny a interferony. Sacharidová složka kolostra ovlivňuje růst a 

obnovu prospěšných bakterií ve střevě a to zvláště při léčbě antibiotiky. Jeho užívání 

nemá žádné vedlejší účinky a je vhodné i pro děti. *www.colostrum-info.cz, 9] 

 

2.4.10.2 Pycnogenol 

Pycnogenol je extrakt získaný z kůry borovice přímořské (Pinus maritima). Obsahuje 

více než 40 bioflavonoidů ze skupiny proanthocyanidů s vysokým antioxidačním 

účinkem. Skládá se z malých i velkých molekul bioflavonoidů a to umožňuje velkou 

využitelnost organismem. Malé molekuly jsou schopny proniknout tělními buňkami a 

chránit je. Velké molekuly zůstávají v krevním řečišti. Pycnogenol zneškodňuje širokou 

škálu volných radikálů. Má blahodárný účinek při stárnutí pleti, chrání a pomáhá 

obnovit elastin a kožní kolagen, chrání pokožku při opalování. Příznivě působí na stav 
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cév a pomáhá při křečových žilách. Podílí se na tlumení uvolňování histaminu, což je 

důležité při léčbě alergií. [www.lekarna.cz, 3] 
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3 Praktická část 

 

Snížená dětská imunita je v současné době velmi diskutované téma. Za cíl absolventské 

práce jsem si stanovila zjistit, zda potravinové doplňky určené k posilování imunity jsou 

účinné a snižují nemocnost dětí. 

 

Výzkumným nástrojem mi byl dotazník, který jsem rozdala do lékárny a dvou školek. 

Celkem jsem rozdala 100 dotazníků. Návratnost dotazníků byla dle mého mínění velmi 

úspěšná, protože se vrátilo 93 dotazníků. K této vysoké návratnosti přispěla lékárna 

Pharmaland ve Dvoře Králové n/L, kdy laborantka většinu dotazníků vyplňovala 

s oslovenými osobně. 

 

Dotazníkem jsem chtěla zjistit a zpřehlednit, v jakém ročním období a v kterém věku 

jsou děti nejvíce nemocné, dále jestli jejich imunita byla ovlivněna délkou kojení a 

jakými nejčastějšími nemocemi trpí. Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit, zda rodiče 

kupují dětem přípravky na imunitu a zda jsou účinné. 

 

Oslovila jsem v lékárně i některé maminky a zjišťovala jejich zkušenosti s užíváním 

doplňků na posilování imunity. 

 

Součástí praktické části jsou i rozhovory, které jsem vedla s dětskou lékařkou, 

lékárníkem a laborantkou. Rozhovorem s dětskou lékařkou MUDr. Zdeňkou 

Klingerovou jsem chtěla znát její pohled na imunitu dětí. Ona je právě ta osoba, která 

rozhoduje, zda podat dítěti přípravek na recept nebo volně prodejný. Ví, s čím jsou děti 

nejvíce nemocné, a které léky se nejvíce předepisují, má-li dítě sníženou imunitu. 

 

Další rozhovor byl s lékárníkem Mgr. Romanem Chaloupkou, zjišťovala jsem jeho 

pohled na imunitu dětí a jaké přípravky na recept se nejčastěji vydávají. 
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Poslední rozhovor jsem udělala s laborantkou, která asi nejvíce prodá přípravků na 

posílení imunity a tak má i velké zkušenosti, zda přípravky zabírají, které se nejvíce 

prodávají a co rozhoduje o prodeji.  

 

3.1 Dotazník 

 

1. Kolik je vašemu dítěti let? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 93 

 

1rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let  7 let 8 let  9 let 10 let 

1% 9% 16% 16% 19% 15% 11% 6% 2% 5% 

 

Dotazníkového výzkumu se nejvíce zúčastnily děti ve věku 5 let a nejméně ve věku 1 

roku. 

 

2. Jak často je vaše dítě nemocné? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 93 

 

a) 1x měsíčně 13 % 

b) vícekrát měsíčně 15 % 

c) 5x a méně za rok 69 % 

d) není nemocné 3 % 

 

Největší procento frekvence nemocnosti dětí je v průměru jednou za 2 měsíce. Jen 

malé procento z dotázaných je, že dítě není nemocné vůbec. 
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3. Bylo vaše dítě kojeno? 

 

Dotazovaných 93    

Odpovědělo 93 

 

Ano 69 % 

Ne 31 % 

 

Z dotazníků je vidět, že maminky upřednostňují kojení před umělou výživou, což je 

velmi důležité. Mateřské mléko obsahuje mnoho důležitých živin, které jsou zdrojem 

IgA a i jiných imunoglobulinů. 

 

Slizniční imunita novorozence je založena na nespecifických mechanismech imunity a 

částečně i na pasivně difundovaném IgG. Sekreční IgA, který se nachází v mateřském 

mléku, neutralizuje v trávicím traktu novorozence infekční mikroorganismy a další 

alergeny do doby, než se zcela vyvine kompletní imunitní systém. 

 

Mateřské mléko obsahuje i další faktory, které jsou významné pro ochranu sliznic. Je to 

lysozym, laktoferin, složky komplementu a cytokininy včetně interferonů. Jsou zde i 

imunokompetentní buňky jako makrofágy, neutrofily, T i B lymfocyty. 

*BARTŮŇKOVÁ, 2005+ 

 

4. Jak dlouho bylo vaše dítě kojeno? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 64 

 

a) měně než 3 měs. 8 % 

b) méně než 6 měs. 17 % 

c) méně než 1 rok 22 % 

d) více než 1 rok  53 % 
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Mnoho maminek v dnešní době, pokud je to možné, kojí co nejdéle. Nejen že je to 

prospěšné pro dítě, ale je to i finančně nenáročné a pro maminky na cestách 

praktičtější. Jsou i situace, kdy maminka nemůže ze zdravotních důvodů kojit, a tak 

musí nahradit mateřské mléko umělou výživou. Dnes je na trhu mnoho umělé dětské 

výživy, která je velmi kvalitní a hypoalergenní. 

 

5. V kolika letech nastoupilo vaše dítě do MŠ? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 93 

 

a) méně než ve 3 letech  29 % 

b) ve 3-4 letech 52 % 

c) v 5 letech 8 % 

d) nechodilo 11 % 

  

Nejvíce dětí začíná mateřskou školu navštěvovat ve 3 až 4 letech, což je dáno i tím, že 

se maminky vrácejí do zaměstnání. Některé děti nastupují i ve věku mladším. V 5 

letech nastoupilo jen malé procento dětí z dotazovaných. Může to být tím, že maminky 

jsou s mladším sourozencem doma a tak si nechávají doma i druhé dítě, a nebo je to ze 

zdravotních důvodů. 11% odpovědělo, že nechodí vůbec, jsou to většinou děti, které 

nedosáhly věku pro MŠ 

 

6. Bylo vaše dítě více nemocné po nástupu do kolektivu? 

 

a) ano 53 % 

b) ne 47 % 

 

Většina dětí je po nástupu do kolektivu častěji nemocná. V tomto období je pro dítě 

mnoho věcí nových a také jeho imunitní systém se setkává s novými patogeny, které na 

něho útočí. Někdy trvá pěkně dlouho, než si tělo vytvoří danou obranyschopnost. 

Na druhou stránku je i vysoké procento dětí, kdy se jejich nemocnost po nástupu do 
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MŠ nezvýší. Zaleží to na odolnosti samotného jedince a životním stylu rodiny, kde dítě 

žije. 

 

7. V kterém ročním období je vaše dítě nejvíce nemocné? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 90 

 

a) jaro 30 % 

b) léto 1 % 

c) podzim 36 % 

d) zima 33 % 

 

Nemocnost dětí je velmi vyrovnaná ve třech ročních obdobích a to jaro, léto, podzim a 

zima. Je to období vhodné pro rozvoj virů a bakterií. Naproti tomu léto má nemocnost 

velmi nízkou, což může být i důsledkem letních prázdnin, kdy se děti nedostávají až tak 

do kolektivu. 

 

8. S čím je vaše dítě nejčastěji nemocné? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 86 

 

a) zánět průdušek 48 % 

b) angína 22 % 

c) zánět středního ucha 16 % 

d) laryngitida 13 % 

e) jiné (jaké) 17 % 

 

Všeobecně nejvíce děti postihuje onemocnění dolních a horních cest dýchacích. 
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Nejčastějším onemocněním, které rodiče uváděli do dotazníku, byl zánět průdušek. 

Zánět průdušek nejčastěji způsobují Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae, Neisseria catarrhalis a respirační viry. Více o této a ostatních nemocech je 

uvedeno v teoretické části. Jako jiné nemoci rodiče nejčastěji uváděli rýmu a kašel. 

 

9. Dáváte dítěti doplňky na podporu imunity? 

 

ano 88 % 

ne 12 % 

 

Většina dotazovaných dětem dává doplňky na podporu imunity. 

 

10. Jaké doplňky na podporu imunity vaše dítě užívá? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 83 

 

a) volně prodejné 90 % 

b) na Rp 1 % 

c)na Rp / i volně prodejné 9 % 

 

Rodiče upřednostňují preparáty na podporu imunity, které jsou volně prodejné. 

Nejdříve se častou nemocnost snaží rodiče vyřešit sami po poradě s farmaceutickou 

laborantkou. Pokud je nemocnost dítěte opravdu velká, obrací se na dětského lékaře. 
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11. Které doplňky na podporu imunity užíváte? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 83 

 

a) multivitamíny 45 % 

b) B-glukany 27 % 

c) oligosacharidy, nukleotidy a probiotika 20 % 

d) jiné 8 % 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce jsou dětem podávány multivitamíny. 

Často si je děti vyžádají sami (znají je z TV reklamy). Dnes se začínají častěji kupovat i B-

glukany, které se stávají dosti populární. Rodiče dále také dětem kupují oligosacharidy, 

nukleotidy, probiotika. Někteří dávají přednost bylinkám a homeopatii. 

 

12. Je vaše dítě méně nemocné po užívání těchto doplňků na podporu imunity? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 83 

 

 ano 48 % ne 52 % 

a) multivitamíny 9 % 36 % 

b) B-glukany 23 % 4 % 

c) oligosacharidy, nukleotidy a 
probiotika 11 % 9 % 

d) jiné 5 % 3 % 

 

Více jak polovina z dotazovaných odpověděla, že dětem doplňky na podporu imunity 

nepomohly. Největší účinek na zlepšení imunity mají podle dotazníku β-glukany. 

Β - glukany jsou polysacharidy, které tvoří buněčnou stěnu některých hub, kvasinek, 

bakterií, obilovin a mořských řas. Imunitu podporují tím, že zvyšují produkci 

makrofágů. Z dotazníku vyplynulo, že multivitamíny jsou sice nejčastěji podávaným 

přípravkem, ale nemocnost výrazně nesnižují. U oligosacharidů, nukleotidů, probiotik a 
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jiných preparátů na podporu imunity je účinnost a neúčinnost dosti vyrovnaná. Kromě 

přípravků na podporu imunity je velmi důležitý životní styl dítěte, jeho jídelníček, 

pohyb a otužování. 

 

13. Pokud již vaše dítě chodí již do školy, změnila se jeho nemocnost? 

 

Dotazovaných 93 

Odpovědělo 32 

 

a) stejná jako v MŠ 28% 

b) méně 72% 

c) více 0% 

 

Po nástupu do školy se nemocnost dětí výrazně sníží. Je to dáno i tím, že dítě již 

navštěvovalo nějaký kolektiv a tím si posílilo svůj imunitní systém Ve škole je vysoká 

nemocnost již nežádoucí, protože dítě zamešká mnoho hodin výuky. Může to být pro 

dítě i stres, kdy je v novém prostředí, má již nějaké povinnosti, musí se více 

osamostatňovat a do toho častá nemocnost může vést i k neúspěchu ve škole.  

 

14. Nemocnost v závislosti na kojení 

 

 kojeno 69 % nekojeno 31 % 

a) 1x měsíčně 9 % 14 % 

b) vícekrát měsíčně 16 % 14 % 

c) 5x a méně za rok 69 % 62 % 

d) není nemocné 6 % 10 % 

 

 

 

Kojení má určitě velký vliv na celkový vývoj dítěte. Z dotazníkového šetření lze říci, že 

imunita kojených i nekojených dětí je hodně vyrovnaná. Tento dotazník nepotvrdil 

hypotézu, že kojení podporuje imunitu.  
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3.2 Zkušenosti maminek 

 

V lékárně jsem oslovila některé maminky a zeptala jsem se jich, jaké mají ony 

zkušenosti s přípravky na podporu imunity. Vybrala jsem z nich tři a uvedla je v této 

práci. 

 

Paní Jana 

 

Věk 44 let, má 2 děti. Synovi je 12 let, byl kojen 14 měsíců. Do narození sestry byl úplně 

v pořádku, absolutně zdravé dítě. Poslední měsíc druhého těhotenství paní Jana 

musela strávit v nemocnici, a to už se u syna začaly projevovat první problémy. Kašel, 

bronchitida, zvracení. Půl roku po porodu dcery nastoupil do školky a to bylo ještě 

horší. Týden školky, 3 týdny doma. Sestra se nakazila vždy od něho. Paní Jana tuto 

situaci vydržela půl roku a poté syna do školky nedávala. Situace se trochu zlepšila, ale 

přešel do atopického ekzému. U lékaře jí oznámili, že má dítě alergika. Odmítla však 

klasickou léčbu a úpravou stravy a pomocí čínské medicíny se syn zlepšil. Po půl roce 

opět nastoupil do školky. Nemocný sice občas byl, ale už to nebylo tak hrozné. 

Z klasických přípravků na posílení imunity paní Jana nedávala vůbec nic, ani vitamíny. 

 

Dceři je 9 let a byla kojena 3 roky. Po narození byla často nemocná, protože se nakazila 

od bratra. Když bratr přestal navštěvovat školku, situace se rapidně zlepšila, jen občas 

v noci propukla laryngitida. Většinou se objevila dost nečekaně a bez jakýchkoliv 

příznaků. Po nástupu do školky ve 4 letech byla nemocná jen velmi zřídka a to běžnými 

dětskými nemocemi – rýma, kašel. Také ani jí paní Jana nepodávala žádné preparáty na 

posílení imunity. 

 

Nyní, co jsou oba ve škole je situace mnohem lepší. Před 2 lety oba onemocněli spálou, 

která se jim stále vracela, i když po léčbě antibiotiky dostávali ještě Pendepon. Paní 

Jana vzniklou situaci začala řešit sama. V lékárně ji doporučili Preventan, multivitamíny 

a ještě zvýšenou dávku vitamínu C. Nějaký čas to trvalo, ale jejich imunitní systém se 
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opravdu zlepšil. A tak v této kombinaci pokračuje stále, kromě letních měsíců. 

Občasnou rýmu a lehký kašel řeší cibulovým čajem, popř. zázvorem. 

 

Paní Simona 

Věk 33 let. Má syna, kterému je 10 let. Kojila 10 měsíců. Má imunitu úplně v pořádku. 

Od narození není téměř nemocný, jen občas běžné dětské nemoci. Paní Simona 

nepodává vůbec žádné přípravky na podporu imunity ani vitamíny. Pouze na podzim 

předloňského roku, kdy hrozilo zvýšené nebezpečí chřipky, rozhodla se preventivně 

podávat β-glukany z Hlívy ústřičné. Syn se chřipkou nenakazil a navíc jako bonus mu 

vymizely všechny bradavice, co měl na rukou. Paní Simona byla spokojená s výsledkem 

a Hlívu ústřičnou ráda doporučuje dál svým známým. 

 

Paní Denisa 

Věk 31 let. Má syna, kterému jsou 4 roky a kojila ho 10 měsíců. Dceři jsou 2 roky a ji 

kojila 12 měsíců. Syn je od narození velmi nemocný. Má celoročně rýmu a kašel, záněty 

průdušek, záněty středního ucha (už asi 5x), často i střevní chřipky a časté zvracení. 

Lékař diagnostikoval špatnou záklopku – reflux. Syn se ještě léčí i na astma. Od lékaře 

užívá Singular a antihistaminika. Lékař žádné preparáty na recept na zvýšení imunity 

nedoporučil, možná proto, že je to drahé. Paní Denisa, když bylo synovi 2,5 roku začala 

zkoušet vše, co je možné na volném prodeji v lékárně koupit – vitamíny, Preventan, 

Imunoglukan sirup, Hlívu ústřičnou, Echinaceové kapky. Oběma dětem dává Hami 

mléko s probiotiky a nic stále nezabírá. Rada od lékaře byla, ať syna nedává do školky. 

Syn chodí do školky 1 rok, ale je spíše více doma.  

 

Dcera chodí 1x týdně do školky. Často se však nakazí od bratra, je hodně nemocná- 

rýmy, kašel. Také užívá multivitamíny, Preventan, Echinaceu, ale nic nezabírá. Minulý 

rok na Vánoce měli oba neštovice a byli oba 3 měsíce doma. Když znovu nastoupili do 

školky chodili pouze 1 týden a 4 dny zvraceli a nyní jsou již 14 dní doma. Matka už je 

bezradná, nic nezabírá a lékař nic jiného nenabídl. 
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3.3 Rozhovory s odborníky 

 

3.3.1 Rozhovor s farmaceutickou laborantkou Andreou Glasovou 

 

Otázka: Za dobu, co tu pracujete, máte pocit, že se imunita dětí zlepšila nebo 

zhoršila? 

Odpověď: Řekla bych, že zhoršila. 

 

Otázka: A proč myslíte, že je tomu tak? 

Odpověď: Určitě, je to vlivem zhoršujícího se životního prostředí, špatnými 

stravovacími návyky, málo pohybu na čerstvém vzduchu. Lidé v současné době žijí ve 

větším stresu, než to bývalo dříve. A jak víme, psychika se vždy odráží na zdravotním 

stavu jedince. A pokud rodič není v pohodě, nemůže být ani dítě. 

 

Otázka: Myslíte si, že kojení má vliv na imunitu dítěte? 

Odpověď: Obecně se to tak tvrdí, ale z praxe vím, že to není tak úplně jednoznačné. 

Jsou matky, které vůbec nekojily, nebo jen minimálně, a jejich děti jsou zdravé. A 

některé maminky kojily děti až do 3 let, přesto jsou jejich děti nemocné dost často. 

V tomto směru si myslím, že žádné zaručené pravidlo neexistuje a tato věc je velice 

individuální. 

 

Otázka: V kterém věku byste řekla, že je dětská imunita nejoslabenější? 

Odpověď: 3-6 let. Je to doba nástupu dítěte do kolektivu a to s sebou vždy přináší 

nějaké problémy. V první řadě bych jmenovala hlavně psychiku dítěte. Najednou se mu 

ze dne na den změní svět. Má zažitý určitý stereotyp v úzkém kruhu rodiny. Nyní jde do 

neznámého prostředí, kde jsou nejen cizí děti, ale i cizí autorita – učitelka. A jediná 

jistota v jeho životě – rodič – odchází do práce. A ten malý človíček v sobě musí 

najednou řešit spoustu pro něj doposud neznámých problémů. A do toho všeho ho 

obklopí spousta nových virů, bakterií a alergenů a problém je na světě. Rodiče si pak 

tady v lékárně stěžují, že dítě je 7 dní ve školce, 14 dní doma a tak stále dokola. A než 

se imunitní systém dítěte vyrovná s danou situací, může to trvat i pěkně dlouho. 
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Otázka: V kterém období vývoje dítěte začínají rodiče řešit jejich imunitu právě u vás 

v lékárně? 

Odpověď: Většinou je to právě v tomto období 3-6 let. Menší skupiny tvoří děti 6-15 let 

a nejmenší od narození do 3 let. Najdou se i však takové maminky, které už od 

narození chtějí dětem podávat různé multivitamíny a probiotika. Pokud dítě nijak 

nestrádá a není nemocné, v takovém případě se jim to snažím rozmluvit, ať to nechají 

přírodě. 

 

Otázka: Léčbu kterých dětských nemocí s vámi rodiče nejčastěji řeší? 

Odpověď: Kromě celkového posílení imunity to jsou především akutní nachlazení – 

rýmy, kašel, zvýšená teplota, střevní infekce. 

 

Otázka: V kterém období během roku se přípravky na celkové posílení imunity 

nejvíce prodávají? 

Odpověď: Je to období od podzimu do jara. V létě je zájem o tyto přípravky nejmenší. 

 

Otázka: Které přípravky na posílení dětské imunity nejčastěji prodáváte? 

Odpověď: Nejvíce se prodávají multivitamínové preparáty. Každého rodiče, pokud je 

jeho dítě často nemocné, napadne jako první, že mu chybí vitamíny. Děti si také často 

tyto přípravky v lékárně samy přejí, protože jsou ovlivněny masivní TV reklamou 

vkládanou mezi pohádky. Druhé místo po multivitamínech zaujímají β-glukany. 

V současné době se stávají hitem, protože spousta firem se vrhla na jejich výrobu a trh 

pomalu zahlcují. Na třetí místo bych zařadila směsi oligosacharidů, nukleotidů a 

probiotik. Velkou roli zde hraje i to, že forma rozpustných tablet v ústech je chuťově 

pro děti velmi příjemná. Čtvrtou pozici bych přidělila bakteriálním lyzátům. Mezi volně 

prodejnými léky se objevily poměrně nedávno, tudíž do povědomí širší veřejnosti se 

ještě tolik nedostaly. 

 

Poslední místo patří bylinným a homeopatickým preparátům. Bohužel pro většinu 

pacientů má chemicky vyrobená tableta určité magické kouzlo. I když mám pocit, že 

v poslední době se to začíná lepšit a léčivým rostlinám začíná svítat na lepší časy. 
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Otázka: Co rodiče nejvíce ovlivňuje při výběru druhů preparátů na posílení imunity? 

Odpověď: Bývá to nejčastěji doporučení od lékaře, a nebo chtějí poradit od nás 

lékárníků. Dalším hlediskem, které ovlivňuje výběr preparátů je reklama. Často rodiče 

přijdou, že něco viděli v TV nebo si o tom přečetli v časopise. 

 

Otázka: A co Vás nejvíce ovlivňuje při prodeji? 

Odpověď: Řekla bych, že vlastní zkušenost. Ta je nadevše. Informace od zástupců 

firem, různé brožury, letáky, články v odborných časopisech jsou samozřejmě velmi 

důležité a při mém osobním výběru hrají velkou roli. Když ale pacientovi k těmto 

informacím mohu podat osobní zkušenost, často to velmi ocení. Také mi vyhovuje 

zpětná vazba od pacientů, když se příště vrátí a informují mě o efektu léčby. 

 

Otázka: Ovlivňuje rozhodování pacienta i cena přípravku? 

Odpověď: V dnešní době velmi. Při výběru musíme společně hledat kompromis mezi 

cenou, kvalitou a účinností.  

 

Děkuji za rozhovor 

 

3.3.2 Rozhovor s lékárníkem Mgr. Romanem Chaloupkou 

 

Otázka: Chtěla bych se zeptat, jak často vydáváte na předpis léky na posílení dětské 

imunity? 

Odpověď: To záleží na období. V letních měsících téměř nic a v období od podzimu do 

jara je to tak maximálně 1x za měsíc. 

 

Otázka.: Bylo to dříve častěji? 

Odpověď: Ano 

 

Otázka: Proč myslíte, že je to teď tak málo? 

Odpověď: To se mohu pouze domýšlet. Možná lékaři preskripci těchto preparátů 

považují za určitý nadstandard. Také tyto preparáty nejsou zrovna nejlevnější a 
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finanční situace mladých rodin není v dnešní době nijak růžová. I když z mého pohledu 

občas rodiče vydají spoustu peněz na přípravky volně prodejné. Já sám bych preferoval 

léky s registrací a atestem SÚKLu. 

 

Otázka: Můžete mi říci, o které léky konkrétně jde? 

Odpověď: V současné době máme na trhu např. Broncho-Vaxom, což je směs 

bakteriálních lyofilizovaných lyzátů. Je to imunomodulans, který zvyšuje odolnost 

hlavně v oblasti dýchacích cest, ale i celkový imunologický stav organismu. Mohou ho 

děti už od 6 měsíců. Pro mladší se nedoporučuje, kvůli nezralému imunitnímu systému. 

Může se podávat v akutních stavech i jako prevence. Je možné ho kombinovat 

s antibiotiky. 

 

Dalším lékem je Ribomunyl. Je to směs bakteriálních ribozomů a membránových 

proteoglykanů. Stimuluje imunitní ochranné reakce organismu, specifické i 

nespecifické. Posiluje přirozenou imunitu a snižuje nebezpečí nákazy patogenními 

mikroorganismy. Ribozomy jsou extrahované hlavně z bakterií, které způsobují infekci 

nosní, krční, ušní ale i onemocnění průdušek a plic. Mohou ho děti od 1 roku.  

 

Dále mohu zmínit Luivac, což je lyofilizovaný bakteriální lyzát  a používá se k posílení 

imunity při infekcích dýchacích cest. 

 

Dříve jsme také na předpis hodně vydávali lék IMUDON, který si pacienti velmi chválili. 

Šlo o formu rozpustných tablet v ústech, a byly to bakteriální lyzáty. U tohoto léku 

bohužel skončila registrace a pacienti ho dost postrádali. Nyní tento deficit zaplnily 

tablety GS Imunostim, které jsou už i volně prodejné. Často se nám stává, že si pacienti 

přinesou na lístečku od lékaře napsáno, aby si tento přípravek koupili. 

 

Otázka: Řeší rodiče imunitu dětí spíše u lékaře a následně přijdou s receptem nebo 

raději zvolí volně prodejné přípravky? 

Odpověď: V tomto směru určitě vede volný prodej. 
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Otázka: Pokud si rodiče přejí přikoupit k lékům na recept něco na posílení imunity 

svého dítěte, který z preparátů nejraději doporučujete a proč? 

Odpověď: Nejraději a také nejčastěji doporučuji probiotika. Hlavně po léčbě antibiotiky 

se střevní mikroflóra velmi oslabí a děti často trpí průjmy. Probiotika v kombinaci 

s vitamíny skupiny B vytvářejí příznivé prostředí pro znovu osídlení traktu tělu vlastními 

mikroorganismy a tím pomáhají obnovit normální funkci střev. 

 

Děkuji za rozhovor 

 

3.3.3 Rozhovor s lékařkou MUDr. Zdeňkou Klingerovou 

 

Navštívila jsem ordinaci dětské lékařky MUDr. Zdeňky Klingerové, která mi poskytla 

rozhovor a její názor na dětský imunitní systém. 

 

Otázka.: Paní doktorko, vy máte ve své péči děti od narození až do věku 18 (19) let? 

V kterém období vývoje je z vašeho hlediska imunita nejoslabenější? 

Odpověď: Imunitní systém je na počátku našeho života dán geneticky, ale postupně 

stále více nabývá na významu způsob našeho života. Zodpovědný způsob života, zdravá 

výživa, aktivní pohyb. Nejoslabenější skupinou jsou novorozenci, kojenci – hlavně 

nekojení a později starší generace. 

 

Otázka: Je v dnešní době imunitní systém lepší než v minulosti nebo naopak? 

Odpověď: Těžko hodnotit, záleží na možnostech jedince – na jeho genetickém 

vybavení, do jaké rodiny, na jakém kontinentě, do jakého režimu přišel na svět. Záleží, 

zda má správné podmínky k životu a zda vede zodpovědný způsob života. 

 

Otázka: Co myslíte, že má na to největší vliv? 

Odpověď. Kojení už od novorozeneckého věku zlepšuje imunitu člověka. Mateřské 

mléko obsahuje mnoho látek, které regulují růst a vývoj dítěte. Kolostrum obsahuje 

mnoho protilátek, sekreční IgA jsou základním faktorem ochrany střeva před viry a 

bakteriemi. Pokud kojení není možné, jsou na trhu kojenecká mléka s unikátní 



 51 

recepturou, která nabízí přirozený koncept výživy. Jsou mléka, která snižují riziko 

vzniku alergií. 

 

Otázka: Které nejčastější nemoci oslabené děti postihují? 

Odpověď: Asi zánět horních cest dýchacích, zánět dolních cest dýchacích, onemocnění 

GITu a kůže. 

 

Otázka: Má z vašeho hlediska kojení vliv na imunitu dítěte? 

Odpověď: To zcela zásadní. Podstatně menší výskyt dětí se zánětem horních a dolních 

cest dýchacích, s ekzémem a astma bronchiale. 

 

Otázka: Pokud váš dětský pacient má nízkou imunitu, doporučujete nějaké léky? 

Odpověď: Je-li dítě často nemocné a většinou to začíná nástupem do dětského 

kolektivu, doporučuji imunomodulační preparáty, ale až po doporučení změny režimu 

dítěte – vysadit dítě z kolektivu na nějakou kratší dobu, otužování doma, režim dne, 

upravit jídelníček – více ovoce a zeleniny, mléčné výrobky s laktobacily. 

 

Otázka: Které přípravky se ve vaší praxi nejlépe osvědčily? 

Odpověď: Antihistaminika 2. a 3. generace, lyzáty – Luivac, Bronchovaxom,  

Uro - vaxom, proteoglykany – Ribonumyl. 

 

Otázka: Preferujete léky na recept, nebo spíše přípravky volně prodejné? 

Odpověď: Nerozhoduje. 

 

Otázka: Co myslíte, že nejvíce ovlivní rodiče při výběru léku na posílení imunity – 

doporučení lékaře, lékárníka nebo reklama? 

Odpověď: Myslím si, že rodiče ovlivní informace od lékaře, potom lékárníka a potom 

reklama. Záleží ale na úrovni pacienta a lékaře. 
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Otázka: A máte nějaký případ, kdy všechny preparáty selhaly? 

Odpověď:  Nemám. Do 3 let preferuji Ribonumyl, později Bronchovaxom, Luivac, 

Olimunovac. 

 

Děkuji za rozhovor 
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Diskuse 

 

Jako cíl absolventské práce jsem si stanovila zjistit, zda podpůrné přípravky na podporu 

imunity zvyšují obranyschopnost dětí a tím snižují jejich nemocnost. 

 

Na dotazník odpovědělo 93 zástupců dětí, z nichž většina byla skupina dětí 

předškolního věku. 

 

Velká část dětí je v průměru nemocná jednou za 2 až 3 měsíce. Jen malé procento 

z dotazovaných uvedlo, že dítě není nikdy nemocné. 

 

V dnešní době je velmi časté, že maminky kojí déle než jeden rok, což potvrzuje i 

dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že více jak polovina maminek kojila jeden 

rok. Je to velmi výhodné pro obě strany, jak pro matku, tak i dítě. Nezanedbatelným 

důvodem bude i finanční situace, protože v dnešní době je umělá výživa dosti drahá. 

Podle lékařského doporučení by se mělo kojit minimálně 6 měsíců. I názory odborníků 

na kojení se dosti liší. V rozhovoru s lékařkou vyplynulo, že kojení pro dítě je velmi 

zásadní v posílení imunity. Laborantka v rozhovoru uvedla, že to není z praxe až tak 

jednoznačné. Mohu to potvrdit i sama z vlastní zkušenosti, kdy mám 4 letou dceru, 

kterou jsem kojila do 3 let, a i přesto je velmi často nemocná. 

 

Období, kdy děti nastupují do MŠ je mezi 3 a 4 rokem. Menší skupinu tvoří děti, které 

nastoupily ještě před 3 rokem, a nebo až v 5 letech. Děti, které školku nenavštěvovaly, 

nedosáhly většinou věku určeného pro MŠ. 

 

Dle dotazníkového šetření je vidět, že více jak polovina dotazovaných byla častěji 

nemocná po nástupu do MŠ, což je způsobeno setkáním se s novými viry a bakteriemi. 

Dítě v tomto období posiluje svůj imunitní systém. Nemocnost dětí je vcelku vyrovnaná 

ve třech ročních obdobích a to jaro, podzim a zima. Je to období, které je velmi vhodné 

pro rozvoj virů a bakterií. I odpověď laborantky potvrdila, že nemocnost od jara do 

podzimu je největší a tím stoupá i prodejnost preparátů na posílení imunity. 
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Laborantka v rozhovoru uvedla, že nejvíce se prodávají multivitamíny, β-glukany, poté 

oligosacharidy, nukleotidy a probiotika. V dnešní době byly do volného prodeje 

uvedeny i bakteriální lyzáty, které zatím nejsou veřejnosti moc známy. Lékařka uvedla, 

že se jí v praxi osvědčily antihistaminika 2. a 3. generace, bakteriální lyzáty a 

proteoglykany. Naproti tomu léto má nemocnost velmi nízkou, což může být 

důsledkem letních prázdnin, kdy se děti nedostávají až tak do kolektivu. 

 

Nejčastějšími dětskými nemocemi jsou záněty horních a dolních cest dýchacích, kdy 

více jak polovina uvedla zánět průdušek. Z rozhovoru s lékařkou vyplynulo, že dalšími 

nemocemi, kterými děti trpí, je onemocnění GITu a kůže. 

 

V dnešní době rodiče velmi často kupují potravinové doplňky na posilování imunity a 

upřednostňují převážně volný prodej. V dotazníku rodiče uvedli, že nejčastěji podávají 

dětem multivitamíny. I když v reklamách slýcháme, že tyto doplňky jsou úžasné a 

chrání naše dítě před různými patogeny, v dotazníku odpověděla víc jak polovina, že 

tyto přípravky dítěti nepomohly. Nejvíce účinné byly β-glukany a nejméně 

multivitamíny. Po nástupu do školy se nemocnost snížila. Je to dáno i tím, že dítě si již 

vytvořilo tzv. kolektivní imunitu. Laborantka uvedla, že někdy rodiče kupují potravní 

doplňky na podporu imunity zbytečně brzy a spíše jako prevenci. 

 

Na dotaz, co ovlivňuje rodiče v rozhodování, se všichni odborníci shodli, že je to lékař, 

poté lékárník a také velký vliv má reklama. Důležitá je i cena preparátu, ale je třeba 

zvážit cenu, kvalitu a účinnost. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že kojení, ani jeho délka neovlivňují významně 

imunitní systém. Nemocnost kojených i nekojených dětí je téměř vyrovnaná.  

 

Závěrem lze říci, že nelze jednoznačně potvrdit, zda doplňky na podporu imunity 

pomáhají nebo nepomáhají. Z dotazovaných odpověděla méně jak polovina, že tyto 

přípravky dítěti opravdu snížily nemocnost. Výsledek dotazníkového šetření není 

jednoznačný. Záleží také na tom, jak se k celé věci stavějí rodiče, a zda kromě těchto 

přípravků vyzkoušeli i něco jiného, nebo spoléhají jen na účinnost těchto preparátů. 
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Snížená imunita není jen nedostatek nějakých vitaminů, minerálů a jiných látek, ale 

velkou roli zde hraje životní styl dítěte. Součástí praktické části jsou i příklady maminek 

a jejich zkušenosti s danými preparáty. Paní Janě se osvědčil u dětí Preventan 

v kombinaci s multivitamíny a vitamínem C. Paní Simona, aniž by musela kupovat 

doplňky na podporu imunity synovi, vyzkoušela preventivně β-glukany a byla velmi 

spokojená, protože synovi vymizely všechny bradavice. Naproti tomu paní Denisa 

vyzkoušela co se dalo, ale nic se zatím neosvědčilo. 

 

Jsem si vědoma, že mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Výzkum byl založen na 

dotazníkovém šetření, kdy pravdivost odpovědí byla závislá na upřímnosti 

dotazovaných a nebyla podložena žádným laboratorním vyšetřením. Dalším důvodem 

nepřesnosti je i malá skupina, která představovala 93 dotázaných. 
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Závěr 

 

Závěrem lze říci, že nelze jednoznačně potvrdit účinnost preparátů na podporu 

imunity. Rodiče by se měli zamýšlet spíše nad tím, zda dělají vše pro to, aby imunita 

dětí byla co nejméně oslabena. Je třeba dítě již od narození otužovat, zajistit mu 

pestrou stravu s velkým podílem ovoce a zeleniny. Vyvážená, plnohodnotná a 

všestranná strava je velmi nutná pro udržení imunitního systému v dobré formě. 

K posílení imunity není důležité jen zásobovat tělo různými vitamíny a minerály, ale je 

třeba, aby strava obsahovala potřebné kalorie a nebyla zatížena škodlivinami. Důležité 

je i vést dítě ke sportu, kdy tělesná zátěž také stimuluje imunitní systém. Možná je to i 

jeden z důvodů, proč jsou děti v dnešní době více nemocné. Protože méně sportují. 

 

Preparáty na podporu imunity se určitě podílejí na posílení imunitního systému, ale 

vedle toho musí rodiče dítěti zajistit i zdravý životní styl. Samotné užívání těchto 

preparátů nám s největší pravděpodobností těžko zajistí sníženou nemocnost dětí. 

Z výzkumu také vyšlo, že ani kojení nemá významný vliv na nemocnost dětí. Mám s tím 

i vlastní zkušenosti se svoji čtyřletou dcerou, kojila jsem ji tři roky a i přesto je často 

nemocná. Vyzkoušela jsem i mnoho přípravků na podporu imunity a nedá se říci, že by 

jí jednoznačně pomohly. Dítě, jak již bylo řečeno, se musí otužovat a mít pestrou 

stravu. Je třeba se zaměřit celkově na životní styl dítěte a nespoléhat pouze na 

přípravky zakoupené v lékárně. Efekt není nikdy stoprocentně zaručen. 

 

Zkušenosti maminek s potravními doplňky na posilování imunity jsou dosti odlišné. 

Některému dítěti pomohly a některému, i když vyzkoušelo mnoho preparátů, jeho 

imunitu neposílily. 

 

Rozhovory s odborníky jsem zjistila jejich pohled na imunitu dětí, jaký mají názor na 

kojení a imunitu, co se nejvíce prodává a co oni sami doporučují. I jejich názory byly 

často odlišné. 
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Zusammenfassung 

 

Als Thema meiner Abschlussarbeit habe ich Stärkung der Immunität in Bezug auf 

Kindererkrankungen ausgewählt. 

 

Und warum gerade dieses Thema? Dieses Thema interessiert  mich  sehr und es 

betrifft mich auch persönlich. Ich habe eine Tochter und sie ist vier Jahre alt. Sie ist von 

Geburt an häufig krank. In der heutigen Zeit gibt es viele Kinder, die immunschwach 

sind, das beginnt mit dem Besuch des Kindergartens oder mit dem  Schulbesuch. 

Hoher Krankenstand der Kinder ist in der Schule unerwünscht, weil Kinder viele 

Stunden versäumen. Diese Situation ist sowohl für die Kinder als auch für die Mütter 

unangenehm, die die Arbeit antreten und dann  mehrmals im Monat mit dem Kind zu 

Hause bleiben müssen. 

 

Die Arbeit ist  in den theoretischen und praktischen Teil gegliedert. Im theoretischen 

Teil beschreibe ich das Wesen der Immunität, und wie das Immunsystem funktioniert. 

In diesem Teil beschreibe ich weiter die Entwicklung der Organe, die das Immunsystem 

bilden. Das Immunsystem entwickelt sich vom pränatalen Zustand bis hin zum 

Erwachsen sein und so i gibt es in der vorliegenden Arbeit die Beschreibung des 

Immunsystems in einzelnen Perioden. Im folgenden Abschnitt dieses Teils werden die 

meisten Kindererkrankungen beschrieben wie der Schnupfen, die Erkrankungen der 

oberen und unteren Atemwege. Ich beschreibe einzelne Erkrankungen und die sie 

auslösenden Krankheitserreger und womit sie zu heilen sind. Anschließend werden im 

theoretischen Teil einige Beispiele konkreter Stoffe oder Pflanzen erwähnt, die die 

Unterstützung des Immunsystems bewirken. Heutzutage sind  Betaglukane sehr 

bekannt, es gibt  allerdings viele andere Stoffe, die das Immunsystem unterstützen. 

 

Im praktischen Teil befindet sich ein Fragebogen und Gespräche mit der Ärztin, dem 

Apotheker und der pharmazeutisch-technischen Laborantin. Der Fragebogen wurde 

unter 100 Kindern sowie in einer Apotheke und zwei Kindergärten verteilt. Die 

Rückführungsquote der Fragebögen war groβ: insgesamt 93 ausgefüllte Fragebögen.  
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Das Ziel war es zu klären, ob die Präparate zur Stärkung der Immunität wirklich führen. 

Aus den Fragebögen geht hervor, dass diese Präparate nicht viel helfen. Im Fragebogen 

antworteten nur 48 Prozent der Befragten, dass die Präparate bei der Stärkung der 

Immunität halfen.  

 

Im Gespräch mit der Ärztin wollte ich ihre Meinung zur Kinderimmunität feststellen. 

Nächstes Gespräch galt dem Apotheker und seiner Meinung bezüglich der Immunität 

von Kindern und der Feststellung, wie oft die Präparate verkauft wurden. Das letzte 

Gespräch wurde mit der pharmazeutisch-technischen Laborantin geführt, die die 

Präparate meistens rezeptfrei verkaufte. Sie habe groβe Erfahrungen gemacht, dass 

die Präparate wirksam sind und dass diese den Kindern von deren Eltern meistens 

gekauft wurden. 
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stärkenden Vitamine und Mineralien, Bioflavonoide, Proteolytische Enzyme, 
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Přílohy 

 

 

Obr. č. 1 : Aloe pravá – Aloe vera 

[www.salviaparadise.cz, 1] 

 

 

Obr. č. 2 : Cibule kuchyňská - Allium cepa 

 [www2.zf.jcu.cz, 8] 
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Obr. č. 3 : Česnek setý - Allium sativum 

[www.biotox.cz, 10] 

 

 

Obr. č. 4 : Chlorella Pyrenoidosa - Chlorella Pyrenoidosa 

 [www.google.cz, 12] 
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Obr. č. 5 : Kozinec blanitý - Astragalus membranaceus 

[www.slnieckova.sk, 14] 

 

 

Obr. č. 6 : Rakytník řešetlákový - Hippophae Rhamnoides 

[www.google.cz, 20] 
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Obr. č. 7 : Vilcacora - Uncaria tomentosa 

[www.google.cz, 28] 

 

 

 

Obr. č. 8 : Třapatka nachová  - Echinacea purpurea 

[www.google.cz, 26] 


