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Information från författaren

 Syftet med den här boken är att hjälpa barn som 
har primär immunbrist att förstå immunsystemet  
bättre. Vad är en “B-cell”, en “T-cell”, “immun- 
globulin” eller “lgG”? Barnen hör att doktorn  
använder dessa ord, men vad betyder orden?
 Med roliga illustrationer förklarar Vårt immun-
system hur ett normalt immunsystem fungerar och 
vilka behandlingar som kan behövas när det inte 
fungerar. I den här utgåvan har det tillkommit  
förklaringar angående nya behandlingar.    
 Jag hoppas att den här boken uppmuntrar 
barnen och deras familjer till att tillsammans 
utforska immunsystemet och att den kan hjälpa 
till att minska eventuell oro.
                Sara LeBien

Den här boken innehåller generell medicinsk information som inte med säkerhet kan 
överföras till individnivå. Medicinsk kunskap och praxis kan ändras fort. Därför ska 
denna bok inte användas för att ersätta professionell medicinsk rådgivning.

Denna översättning har skapats av en annan part än IDF. Som sådan, även om alla 
åtgärder tas för att säkerställa att översättningen är korrekt, kan IDF inte garantera att 
den översätta informationen är korrekt, tillförlitlig eller tidsenlig och kan inte hållas 
ansvarig för skador som uppstår till följd av att någon har förlitat sig på att informa-
tionen är korrekt, tillförlitlig och tidsenlig. Alla personer eller parter som förlitar sig på 
denna översättning gör det på egen risk.

ANDRA UTGÅVAN
COPYRIGHT 1990, 2007 IMMUNE DEFICIENCY FOUNDATION
Copyright 2007 by Immune Deficiency Foundation, USA.

Tryck: Trio Tryck, hösten 2017 (original på engelska i april 2015)

Läsare får sprida den här produkten vidare till andra personer för icke-kommersiell 
användning, under förutsättning att text, html-koder och all information förblir intakt 
och inte ändras på något sätt. Vårt immunsystem får inte säljas vidare, tryckas om eller 
spridas vidare mot någon typ av ersättning utan skriftligt godkännande från Immune 
Deficiency Foundation. Om du har några frågor om godkänd användning, kontakta: 
Immune Deficiency Foundation, 110 West Road, Suite 300, Towson, MD 21204, USA, 
eller via telefon på 001-800-296-4433.



Vi har saker 
inuti våra kroppar som 

skyddar oss från att 
bli sjuka. Dessa 

beskyddare finns i 
vårt immunsystem.
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En sorts beskyddare kallas B-celler.

B-celler tillverkar immunglobuliner 
som också kallas antikroppar. 
Alla har en speciell uppgift att sköta

för att vi ska må bra. De är som vakter. 
De skyddar oss från att bli sjuka.
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DE 3 VIKTIGASTE 
IMMUNGLOBULINERNA



IgM skyddar vårt blod och andra 
saker inuti oss.

Kom igen nu

allesammans!

Vi har mycket 

jobb att göra!
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Deras jobb är att döda smittämnen, 
som virus, svamp och bakterier som 
kommer in i våra kroppar och gör 
oss sjuka.



IgG rör sig i vårt blod för att hitta 
smittämnen.

IgA skyddar de platser 
där vi har saliv, tårar 
och slem som i munnen, 
näsan, lungorna och 
tarmarna.
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Ibland hjälper alla antikroppar 
varandra för att slåss mot smittämnen.

Nu tar vi honom!
Jag hjälper dig!

Jag kommer
också!

Här är bakterien 
som vi måste få 

tag i!

Nu har vi
dig!

Klart!
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Det finns 3 olika sorters T-celler.
T-mördarceller, T-hjälparceller och 

regulatoriska T-celler.

En annan sorts beskyddare
kallas T-celler.

T-celler är
också mycket viktiga.
De finns i vårt blod.

Men de kan också ta sig 
till andra platser

i vår kropp. 
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T-mördarceller dödar smittämnen.



Det finns 3 olika sorters T-celler.
T-mördarceller, T-hjälparceller och 

regulatoriska T-celler.

T-mördarcell = Killer T-cell på engelska
7

T-mördarceller dödar smittämnen.

Där fick 
du!



JAG ANROPAR ALLA

T-MÖRDARCELLER! VI 

MÅSTE BLI FLER!

T-hjälparceller ropar efter fler T-mördar- 
celler för att döda smittämnen och 
säger till B-cellerna när de ska tillverka 
antikroppar.

OKEJ, B-CELLER, SÄTT IGÅNG 

OCH TILLVERKA ANTIKROPPAR!
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OKEJ, B-CELLER, SÄTT IGÅNG 

OCH TILLVERKA ANTIKROPPAR!

Regulatoriska T-celler
säger till B-cellerna
och andra T-celler

när kroppen mår bättre
och de kan sluta

tillverka antikroppar.

Okej, B-celler, 
nu kan ni sluta!

9



En annan beskyddare är fagocyten.

Lystring alla 
fagocyter!

Hjälp! Hjälp!
Hjälp!

Fagocyterna dödar smittämnen genom 
att äta upp dem! De ropar också efter 

fler fagocyter som kan hjälpa till.

10



De sista beskyddarna kallas 
komplementsystemet. Det är en samling 
av flera olika delar som samarbetar

tillsammans med
antikropparna och 
fagocyterna för att 
snabbare bli av med 
smittämnen.

för att skydda oss 
från infektioner. 

Komplement-
systemet jobbar
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Jag får
 cellerna att
börja jobba!

3 sorters 
T-celler,Jag säger 

till B-cellerna 
när de kan 

sluta!
Jag dödar

smittämnen!

Jag säger till 
T-mördarcellerna 

att döda 
smittämnena! Jag 

säger till B-cellerna 
när de ska tillverka 

antikroppar.
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Det finns alltså antikroppar 
(immunglobuliner) som tillverkas i  

B-cellerna,



Jag dödar
smittämnen!

fagocyter

och komplementsystemet.
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Men vissa av oss har inte alla 
beskyddare, eller så finns de 
men de jobbar inte så bra. 

Ibland kommer smittämnen in i 
våra kroppar genom ögonen, 

näsan, munnen, lungorna eller blodet.

Vi har inte allt skydd vi behöver 
för att döda smittämnena.

Så de växer och blir fler,

Ajjj...
jag 

har ont 
i halsen!
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och vi blir sjuka.
Kanske känner vi oss väldigt trötta



Men vissa av oss har inte alla 
beskyddare, eller så finns de 
men de jobbar inte så bra. 

Ibland kommer smittämnen in i 
våra kroppar genom ögonen, 

näsan, munnen, lungorna eller blodet.

Vi har inte allt skydd vi behöver 
för att döda smittämnena.

Så de växer och blir fler,

eller har feber,
eller ont i halsen,

eller hostar mycket,
eller har ont i öronen,

eller ont i bröstet,
eller ont i magen.

Doktorn kallar det för en
infektion.
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och vi blir sjuka.
Kanske känner vi oss väldigt trötta



Ibland måste
vi gå till doktorn.

Vi kanske måste åka 
till ett sjukhus

så att doktorer och sjuksköterskor
kan sköta om oss.
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så att doktorer och sjuksköterskor
kan sköta om oss.

Men, om vi inte har tillräckligt med 
IgG-beskyddare så finns det olika sätt 
att få fler. Vi kan få dem intravenöst 

in i en ven i handen eller armen. 
Vad betyder intravenöst? 

Det betyder i en ven. 
En sjuksköterska ger antikroppar (IgG) 
in i en ven. Det kallas för intravenös 

behandling eller IVIG.
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Så här går intravenös behandling till.
Först sätter sjuksköterskan en liten 

nål i din hand eller din arm.
Nålen går in i en blå ven.
Kan du se dina blå vener?

Om man sitter stilla, gör det inte så ont.
Sjuksköterskan sätter lite tejp på nålen

för att hålla den på plats. En pump 
pumpar sedan in antikroppar i venen.
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Så här går intravenös behandling till.
Först sätter sjuksköterskan en liten 

nål i din hand eller din arm.
Nålen går in i en blå ven.
Kan du se dina blå vener?

Om man sitter stilla, gör det inte så ont.
Sjuksköterskan sätter lite tejp på nålen

för att hålla den på plats. En pump 
pumpar sedan in antikroppar i venen.

En del får sin behandling 
under huden. Det kallas för 

subkutan behandling eller SCIG.
Så här går subkutan behandling till. 

En eller flera små nålar sätts in under 
huden på magen eller benen. Om 

man sitter stilla, gör det inte så ont. 
Små tejpbitar håller de små 

nålarna på plats. En liten pump 
pumpar in antikroppar under huden.
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IgG-antikroppar rinner

ner

       ner                
               ner

genom plastslangen
 och in i venen 

eller in under huden. 
IgG-antikroppar 

kommer ut i blodet och 
sprider sig i hela kroppen 

för att skydda oss.
När vi får 

intravenös behandling
eller subkutan behandling

kan vi samtidigt göra
lugna aktiviteter

som att läsa en bok,
spela ett spel eller titta på TV.
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Nu kan antikropparna sprida sig i 
      kroppen för                 att skydda oss.

Ibland
behöver vi

också
medicin

för att
infektionen 

ska
gå bort.

Det kan vara en spruta,
en tablett eller i flytande form.

Den medicinen heter 
antibiotika.

Den dödar också bakterier.
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Vi behöver antikroppar
och antibiotika
som hjälper oss
att må bättre.

Vissa personer
behöver glasögon
för att se bättre.

Vissa personer
behöver en hörapparat

för att höra bättre.
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Vi behöver antikroppar
och antibiotika
som hjälper oss
att må bättre.

Vissa personer
behöver glasögon
för att se bättre.

Vissa personer
behöver en hörapparat

för att höra bättre.
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Hälsoråd

1.  Ät hälsosam mat

2.  Vila mycket

3.  Motionera regelbundet

4.  Tvätta dina händer:
 Innan du äter
 Efter ett toalettbesök
 Efter att ha vistats på en plats med många människor
 Efter att ha lekt med ett djur
 Efter att du hostat eller nyst

5.  Borsta tänderna två gånger om dagen

6.  Dela inte mat och dryck med andra

7.  Använd gärna en näsduk om du hostar eller nyser
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Viktiga ord

Den här listan hjälper dig att förstå några viktiga ord 
i boken.

Antibiotika är speciell medicin som hjälper kroppen 
att bekämpa bakterier

Antikroppar som också kallas immunglobuliner 
skyddar kroppen mot smittämnen

B-celler gör immunglobuliner

Fagocyter känner igen smittämnen och tar bort dessa 
genom att äta upp dem

Immunglobuliner kallas också antikroppar

Intravenöst i en ven

IVIG immunglobulinbehandling som ges i en ven

Komplementsystem är en grupp proteiner som jobbar 
tillsammans, som ett team, för att bekämpa smittämnen

SCIG immunglobulinbehandling som ges under huden

Smittämnen är små organismer som kan göra dig sjuk

Subkutant under huden

T-celler känner igen smittämnen och säger till 
kroppen hur den ska försvara sig



Vårt immunsystem är utgiven av 
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