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.

Antigener är proteiner som finns på ytan av virus, bakterier
och parasiter. Antikroppar är proteiner som produceras av
immunsystemet i kroppen när den kommer i kontakt med
främmande ämnen som virus och bakterier m fl. Antikroppar
attackerar och oskadliggör smittämnets antigener.

Smittspridning och vaccin
Du behöver: en stor PET-flaska, kortlek, tabellen nedan, penna (för
att bokföra resultaten)

Antikroppar och antigener

Smittan förs vidare till en person vid varje snurrning av flaskan, ända
tills flaskan pekar på en person som redan blivit smittad. Då
tar spelomgången slut eftersom en person som haft
smittan tidigare har blivit immun.

Denna aktivitet är en enkel modell av kroppens adaptiva immunförsvar, en
funktion som är unik för människor och tempererade ryggradsdjur. Den gör
det möjligt för kroppen att känna igen specifika smittämnen (patogener) och
komma ihåg dem nästa gång de visar sig.

Gör så här:

Du behöver: penna, mallarna här på sidan (klipp ut eller rita av), plastpåse
(fagocyt), sax

A. (när det börjar är ingen vaccinerad)
1. Välj ut hur många personer du vill ha i
ditt test. Ett kort är en person.
2. Lägg korten med framsidan uppåt i en ring
(denna sida räknas som INTE smittad)
3. Placera flaskan i mitten.
4. Snurra flaskan. När flaskan pekar på ett kort
med framsidan uppåt smittas den personen och
du vänder på kortet. Om flaskan pekar mellan två kort så smittas
båda eller den av de två som ännu inte är smittad och spelet fortsätter.
Börja anteckna antal snurrningar i tabellen genom att sätta streck.
5. Fortsätt snurra tills flaskan pekar på ett kort med baksidan uppåt.
Då slutar spelomgången eftersom den personen har blivit immun.
Räkna antalet kort med baksidan uppåt (smittade) och skriv in i
tabellen.
6. Börja nästa spelomgång genom att gå till punkt 4 igen.

Spelomgång Antalet snurrningar i en spelomgång
Antalet smittade
1.
2.
3.
4.
5.
Antalet som förekommer
Medelvärde av antalet
snurrningar är:
flest gånger är:

Gör så här:
1. Klipp ut och rita av antigener och antikroppar här ifrån sidan på annat
papper. Du behöver 2-4 st av varje sort. Märk dem noga med antikropp och
antigen. Titta noga på deras former.
2. Bygg ihop dem med varandra som pusselbitar till olika strukturer.
Antikroppens Y-form har 2 ställen där de kan binda antigener.
3. Sätt ihop så många antikroppar och antigener som möjligt i större grupper.
Låt påsen få i sig/svälja de stora grupperna. Hur tror du detta kan hjälpa
kroppen? Din plastavfallspåse är din fagocyt! Läs mer om fagocyter på
förklaringssidan

Denna aktivitet matchar bara fem typer av antikroppar och fem typer av antigener. I
verkligheten finns det miljontals olika typer av varje. Vårt immunförsvar riktar inte bara in
sig på specifika smittämnen (patogener). Det skapar också minnesceller som kommer ihåg
vad de har utsatts för tidigare. När en välbekant smittbärare kommer tillbaka i kroppen
förbereds immunsystemet och den utrotas ofta snabbt. Det kallas att ha immunitet.
Läs mer på förklaringssidan.

B. (När det börjar är hälften vaccinerade)
1. Lägg hälften av korten med baksidan uppåt (= de personerna är
immuna mot smittan från början)
2. Fortsätt som i A) ovan och skriv in i en ny tabell. Spela lika många
spelomgångar som i A) för att kunna jämföra antalet smittade med
och utan vaccin och antalet snurrningar (smittspridning).

Här kan du läsa mer om vaccin

Jämför A) och B) med varandra. Vilka skillnader ser du ifråga om
situationen med och utan vaccin?
Övningen kommer från Nämnaren, Uppslaget, 2020
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång är det pi-dagen...

