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zdravie

Imunita je v sychravých dňoch,
keď nám chlad zalieza až do kostí,

večná téma. Dá sa vôbec neochorieť,
keď všetci okolo nás kýchajú,

pokašliavajú a smrkajú? 

Pripravila
redaktorka
Barbora Kosírová

už neochoriem!
Túto jeseň

Imunita je pre nás mi-
moriadne dôležitá. Náš 

imunitný systém dokáže roz-
poznať, čo je vlastné a čo cu-
dzie. Vlastné toleruje a cu-
dzie, naopak, likviduje, te-
da za predpokladu, že všetko 
funguje správne. Ak imunitný 
systém práve zvádza boj s bak-
tériami a vírusmi, môže sa to 
prejaviť horúčkou, zápalmi aj 
hnačkami. Po takomto boji sa 
síce imunita posilní, ale môže 
byť na istý čas narušená. Čo 
s tým, nám prezradil imunológ 
a alergiológ.

imunológ a alergiológ 
zo súkromného

imunologickégo
centra v Bratislave

OVERENÉ TIPY
OD ODBORNÍKOV,
AKO SI POSILNIŤ

IMUNITU

„Vitamín C je pre imunitu ako olej pre motor.“
MUDr. 

Niekto chytí každú nádchu 
a niekto prejde celou zimou 
bez chrípky a nachladnutia. 
Čím to je? Naozaj existuje 
dobrá a zlá imunita?

Samozrejme. Imunita je ako malé 
dieťa, ktorému keď sa venujem, tak 
aj poslúcha a rozvíja sa správnym 
smerom, rastie, vzdeláva sa, chá-
pe okolitý svet – to, čo mu škodí, 
a to, čo mu robí dobre. Toto die-
ťa má však aj genetiku, vlohy po 
rodičoch alebo starých rodičoch, 
niekedy nevieme po kom. Ak má 
otec astmu a mama ekzém, tak 
to dieťa skoro na 90 % bude mať 
nejaký problém s imunitou. V ta-
kom prípade mu musíme vedieť 
dobre poradiť, čo s tým robiť už 
od útleho detstva, prípadne ešte 
pred narodením. Dnes sa z imu-
nologického hľadiska definitívne 
vie, že napríklad pôrod cisárskym 
rezom je pre vývoj imunity veľmi 
nevhodný, pretože baktérie v pô-
rodných cestách matky, s ktorými 
príde novorodenec do kontaktu pri 
normálnom pôrode, včasne začnú 
posilňovať protiinfekčnú imunitu. 
To isté platí aj pre nadmerné uží-
vanie antibiotík u detí. A takto by 
sme mohli pokračovať, ale to už je 
na knihu.
Čo sú z vášho pohľadu „zabi- 
jaky“ imunity? Teda čo obra-
nyschopnosti nášho tela 
určite neprospieva? Prípad-

ne, aké chyby ľudia najčastej-
šie robia?
Veľkou chybou je, ak sa infekcia 
nevyleží a nedodržiava sa pokojo-
vý režim – do troch týždňov. Ďa-
lej nadmerný stres a naháňanie za 
novými cieľmi. Mozog je priamo 
prepojený na hlavných hráčov 
imunity a v uvedenom stave dl-
hodobo produkuje látky (naprí-
klad kortikoidy), ktoré význam-
ne tlmia jej reaktivitu. Vie sa, že 
šťastný mozog produkuje stimu-
lujúce látky pre imunitu. Prílišná 
súťaživosť, nevraživosť, negatívne 
myslenie je preto pre imunitu z dl-
hodobého hľadiska zabijak. Aj dl-
hodobý smútok (alebo depresia) 
pôsobí rovnako. Existujú práce, 
ktoré dokazujú, že takíto ľudia ma-
jú častejšie onkologické ochorenia. 
Príčina môže byť veľmi hlboko 
v našej duši, takže len erudovaný 
psychológ ju dokáže odhaliť a dať 
si s ňou rady.
Čo odporúčate na posilnenie 
imunity, prípadne aká je vaša 
tajná zbraň, na ktorú nedáte 
dopustiť?
Čo sa týka jesene, dôležité sú vi-
tamíny. My sme na pracovisku 
zistili, že až 30 % pacientov má 

Príliš veľa stresu
oslabuje
obranyschopnosť
organizmu. 
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