Virus & vaccin
med Navet
J

ust nu påverkas vi alla på olika sätt av Coronaviruset som orsakar Covid-19. Viruset
är nytt för människan och det gör att ingen i världen har immunitet eller antikroppar
mot det sedan tidigare. Men hur fungerar det egentligen med främmande ämnen,
smittspridning, vaccin och antikroppar? Idag gör vi ett försök att reda ut några av
begreppen genom att visa på olika praktiska övningar som är enkla att genomföra.

Skydd mot virus
Vaccin ger ett varaktigt skydd både mot att bli smittad och mot att vara
smittbärare. Det finns inget annat sätt som är mer effektivt eftersom:
- att tvätta eller sprita händerna bara är effektivt i några minuter tills man tar i
ett handtag eller petar sig i näsan eller ansiktet.
- att stanna ensam hemma fungerar bra, men för fullt skydd måste man vara
ensam hemma hela livet. Det är svårt i längden eftersom vi har behov av att
gå till skolan/jobbet och umgås med andra samt gå till affären och köpa mat,
kläder mm.

Vad betyder orden?
Antikroppar är proteiner som produceras av immunsystemet i kroppen när
de kommer i kontakt med främmande ämnen (virus, bakterier mm).

Antigener är proteiner som finns på ytan av virus, bakterier och parasiter

Antikroppar och antigener
Smittämnen (patogener) kan komma in i kroppen om huden är skadad
eller genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Virus kan inte föröka sig
(reproduceras) på egen hand, därför sätter de in sitt genetiska material i dina
celler och använder dem som virusframställningsfabriker. De kopierade
virusen lämnar sedan cellerna och kan spridas i kroppen.
När kroppen känner av spridningen händer det saker i kroppens
immunsystem! Flera olika processer som slutar med att antigenet från virusets
yta binder till en matchande antikropp. Detta sker i lymfkörtlarna, på ytan av
en en B-cell. Eftersom det bara finns några få B-celler med antikroppar som
matchar ett speciellt antigen (bra eller halvbra matchning), kan det ta flera
dagar innan det blir effektivt.
När matchningen har skett delar sig B-cellerna snabbt. En del blir
antikroppstillverkande fabriker som kallas plasmaceller, och andra blir
minnesceller som ”kommer ihåg” det specifika antigenet för framtiden. När
plasmaceller tillverkar och släpper ut miljontals antikroppar i blodomloppet
och lymfsystemet söker de upp och binder till specifika antigener, bekämpar
dem och stoppar vidare spridning av smittämnet (patogenen). Som du kanske
har märkt i aktiviteten är passformen inte alltid perfekt och en del finns ingen
matchning för till en början, men i kroppen fortsätter allt att förbättras när
B-cellerna skapar fler och fler antikroppar.
Antikroppens unika Y-form skapar två bindningsställen för antigener och
därför kan flera antigener och antikroppar klumpas ihop till agglutinationer.
Dessa agglutinationer lockar fagocyter (din påse) som hittar, slukar och smälter
dem så att de blir ofarliga. Detta pågår tills det inte finns några agglutinationer
kvar.
Denna aktivitet visar bara fem typer av antikroppar och fem typer av antigener.
I verkligheten finns det miljontals olika typer av varje. De djur (människan
inräknad) som har ett adaptivt immunförsvar kan skapa minnesceller som
kommer ihåg de smittämnen (patogener) de har känt av tidigare. När en känd
patogen kommer tillbaka förbereds immunsystemet för att utrota inkräktaren
snabbast möjligt. Detta kallas "att ha immunitet."

Fagocyter lockas av samlingar av antikroppar och antigener och känner

igen dem som något främmande och oönskat, ett slags skräp. De slukar och gör
skräpet ofarligt.

Patogener (smittämnen) kan komma in i din kropp på olika sätt och skapa
sjukdomar, t ex genom skadad hud eller genom slemhinnor i ögon, näsa och
mun. Virus är en sorts patogen, men även bakterier, svampar mm räknas hit.

Plasmaceller tillverkar och släpper ut miljontals antikroppar i blodomloppet
och lymfsystemet.

Lär dig ännu mer om hur virus mm fungerar här:
https://urplay.se/program/213560-snabbkoll-antikroppar

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång är det pi-dagen...

