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Hur uppkommer 
en pandemi?

Vissa sjukdomar orsakar lokala epidemier med-
an andra utvecklas till världsomspännande pan-
demier. För att förstå hur en infektionssjukdom 
kan utvecklas till en pandemi behöver man titta 
närmare på egenskaper hos både patogenen, 
det smittämne som orsakar sjukdomen, och oss 
människor. För det första behöver patogenen ha 
förmågan att smitta mellan människor. Patogenen 
behöver dessutom vara okänd för människan, det 
måste alltså röra sig om en patogen vi inte tidigare 
stött på. Detta innebär att vi saknar immunitet el-
ler att endast ett fåtal människor är immuna. Av-
saknad av immunitet gör att patogenen kan sprida 
sig, ofta i snabb takt, från människa till människa. 
Men hur uppkommer då nya patogener? För att 
förstå pandemiers uppkomst behöver vi ta reda 
på hur nya infektionssjukdomar uppkommer. 

Zoonoser
Majoriteten av alla nya infektionssjukdomar som 
uppkommer hos människa är zoonoser – sjukdo-
mar som kan spridas mellan djur och människor. 
De kan orsakas av olika typer av patogener som 
virus, bakterier, svampar och parasiter. Zoonoser är 
inte ovanliga och flera exempel som ebola, rabies 
och salmonella orsakar stora problem världen över.

Människan delar många patogener med 
tamdjur och flera av dessa kan orsaka allvarliga 

infektioner hos oss. Zoonoser som cirkulerat 
bland tamdjuren under längre tid har vi männ-
iskor vanligtvis stött på och trots att de kan or-
saka sjukdom kommer flera av oss att vara im-
muna, vilket förhindrar en stor spridning. Det är 
också så att enskilda patogener under evolutio-
nens gång vanligtvis blir mindre aggressiva, ef-
tersom en patogen som snabbt dödar sin värdor-
ganism har svårare att sprida sig vidare. De stora 
riskerna för pandemier uppstår när vi kommer 
för nära vilda djur, till exempel på djurmarkna-
der och vid jakt, eller då vilda djur kommer i 
kontakt med våra tamdjur. Med de vilda dju-
ren följer också deras patogener, som vanligtvis 
är okända för oss människor vilket innebär att 
vi saknar immunitet mot dem. Om en okänd 
patogen lyckas infektera människor och dessut-
om klarar av att spridas mellan människor kan 
en pandemi vara i antågande. Människans ex-
ploatering av naturen gör att naturliga barriärer 
mellan människor och vilda djur försvinner och 
med det ökar risken för pandemier. Pandemier 
betraktas därför som ett hållbarhetsproblem. 
(Läs mer om detta på sidorna 13–14.)

Är det alltid så att vilda djurs patogener kan 
infektera oss människor? Nej, många patogener 
är artspecifika men vissa har en större benä-
genhet än andra att byta värdart, till exempel 
corona virus och influensavirus.

Viruspandemier
Historiskt sett har influensavirus orsakat de stora 
viruspandemierna, till exempel spanska sjukan, 
som bröt ut 1918 och ledde till att cirka 50 mil-
joner människor avled, varav omkring 35 000 
svenskar. Coronavirus har orsakat flera epidemiska 
utbrott som riskerat att utvecklas till pandemier. 
Anledningen till att corona och influensavirus ut-
gör större risker för pandemiska utbrott än andra 
virus beror på att de relativt snabbt kan byta värd-
art och orsaken till detta finner vi i deras genom.

Forskare hade länge varnat – det kommer en ny pandemi, vi vet bara inte 
när. Nu vet vi att 2019 kommer att skrivas in i historieböckerna som året då 
en ny världsomspännande smitta startade. Hur kunde forskarna veta att det 
skulle hända? Hur uppkommer nya pandemier och kan de förebyggas? Här 
följer flera artiklar på temat pandemier och smittspridning. 

Epidemi eller pandemi?
En epidemi är ett utbrott av en infektionssjukdom 
i en befolkningsgrupp som sprider sig inom ett 
visst område. Dessa är relativt vanliga i männis-
kans historia och vi har exempelvis kunnat läsa 
om epidemiska utbrott av ebolaviruset i Afrika 
de senaste åren. Definitionen av en pandemi kan 
variera något, men en vanlig beskrivning är att 
det handlar om ett utbrott som sprider sig bland 
människor över mycket stora geografiska områ-
den så att smittan i princip finns över hela världen.

Text: Sofie MellbergSARS-CoV-2, virkade
av Margareta Krabbe
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Coronavirus
Coronavirus genom består av RNA (se figur 
1). Det finns idag sju kända humana coro-
navirus och alla har sitt ursprung från djur. 
Vissa av dessa virus orsakar vanliga förkyl-
ningar hos människa, men tre av dem, SARS-
CoV (orsakade SARS), MERS-CoV (orsakar 
MERS) och SARS-CoV-2 (orsakar covid-19) 
förknippas med svår sjukdom (se ruta nedan). 

För att ett virus ska kunna ta sig in i värd-
cellen behöver ett protein på virusets yta binda 
till en receptor på värdcellens yta. Coronavirus 
ytprotein kallas för S-protein (Spike protein) 
och det finns i många varianter. Vilka cel-
ler ett coronavirus kan infektera beror på hur 
S-proteinet ser ut, eftersom det styr vilka re-
ceptorer proteinet kan binda till. S-proteinets 
form påverkar alltså vilken värdart viruset kan 
infektera samt vilka av värdens celler som in-
fekteras. SARS-CoV-2 har ett S-protein som 
binder till receptorn ACE2, som uttrycks på 
människans epitelceller i andningsvägarna. Ny 
forskning tyder på att det även kan finnas an-
dra receptorer som S-proteinet kan binda till 
på människans celler. När viruspartikeln bundit 
till värdcellen tas den in i cellen och virusparti-
keln öppnas så att dess RNA frisläpps. Väl inne 
i cellen utnyttjar viruset värdcellens maskineri 
för att skapa fler viruspartiklar och efter en viss 
tid kommer dessa att lämna värdcellen.

Det speciella med coronavirus är att 
S-proteinerna kan förändras och därmed kan 
viruset byta värdart. Genomet i ett coronavirus 
är uppbyggt av en enda RNA-sträng. En del av 
gensekvensen för S-proteinet kodar för den del 
av proteinet som binder till värdcellens receptor. 
Denna del av S-proteinet kallas RBD – receptor-
bindande domän (se figur 1). Studier av corona
virus har visat att olika virus kan byta RNA-
sekvensen för RBD med varandra via så kallad 
homolog rekombination, som innebär att två nu-
kleotidsekvenser byter delar med varandra. Hur 

skulle detta då kunna ske? Jo, om en värdcell blir 
infekterad av två olika coronavirus samtidigt (se 
figur 2). Vi tänker oss att vi har en fladdermuscell 
som är infekterad av två olika virus. Det ena viru-
set kan endast infektera fladdermöss. Det andra 
viruset kan infektera både fladdermöss och en an-
nan djurart. När RNA-strängarna från de två oli-
ka viruspartiklarna befinner sig i samma cell kan 
dessa byta delar med varandra. Om det fladder-
musspecifika viruset byter en RBDinnehållande 
sekvens mot motsvarande sekvens från det andra 
viruset kommer det tidigare fladdermusspecifika 
viruset få ett S-protein som gör att viruset nu 
även kan infektera den andra djurarten. Viruset 
har alltså fått en ny värdart. 

Studier har visat stora genetiska likheter 
mellan SARS-CoV (som orsakade SARS) och 

Figur 1. Coronavirusets arvsmassa består av en 
RNA-sekvens.  En av generna kodar för virusets 
S-protein. Vid infektion binder S-proteinet till en 
receptor på värdcellens yta. Den del av S-proteinet 
som interagerar med värdcellens receptor kallas 
RBD – receptorbindande domän.

4. Nybildade 
viruspartiklar släpps 
ut, vissa med nya 
kombinationer av 
egenskaper. 

RNA

RNA med genen för 
S-proteinet utmärkt

Genen för S-proteinet 
med sekvensen för RBD 
utmärkt i grått.

1. Två olika corona-
virus infekterar 
samma värdcell.

2. Virusets RNA-
polymeras kopierar 
RNA-strängen.

3.  Virusets RNA 
tillsammans med de 
virala proteiner som 
bildats packas ihop till 
nya viruspartiklar.

Rekombination mellan 
RNAsträngar från olika 
virus. Nya kombinatio
ner av gener bildas. 

Figur 2.

S-protein

Corona i siffror
• SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

drabbade 2003 Guandongprovinsen i Kina 
med 774 döda av 8 098 infekterade (cirka 
10 procent dödlighet). 

• MERS (Middle East Respiratory Syndrome) orsa-
kade ett utbrott 2012 i Saudiarabien och spreds 
till 27 länder. Utbrottet ledde till 862 döda av 
2 506 smittade (cirka 35 procent dödlighet). 

• Covid-19 (Coronavirus disease 2019) har 
i skrivande stund orsakat över 1 429 000 
registrerade dödsfall världen över.
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ett fladdermusvirus, men 
Sproteinet på fladder-
musviruset har inte förmå-
gan att binda till mänskliga 
celler. Gensekvensen för 

S-proteinet på SARS-CoV är 
istället väldigt lik motsvarande sekvens hos 
ett virus som infekterar maskpalmmårdar. 
Forskare tror att det skett rekombination mel-
lan olika fladdermusvirus vilket skapat ett virus 
med ett S-protein som möjliggjort infektion i 
maskpalmmårdar. Detta virus tror man sedan 
har muterat i maskpalmmårdar vilket i sin 
tur skapat ett S-protein som tillåter infektion 
i människa. Viruset var okänt för människan 
som därför saknade immunitet och en allvarlig 
spridning av viruset startade.  

MERS tror man också har sitt ursprung i flad-
dermusvirus och att rekombina tion mellan olika 
virus, möjligtvis i dromedarer, skapat ett virus 
med ett S-protein som kan infektera människor.

Ursprunget till SARS-CoV-2 (som orsakar 
covid-19) är inte fastställt ännu. Analyser har 
visat stora genomiska likheter (96 procent) 
med ett fladdermus virus. Sproteinet hos flad-
dermusviruset kan dock inte binda effektivt 
till människans ACE2-receptor. Möjligtvis har 
det skett rekombination mellan fladdermus-
viruset och ett annat virus med ett S-protein 
anpassat för att binda till ACE2. Men vilket? 
Det har spekulerats om virus från olika arter, 
exempelvis myrkotte, som har ett coronavirus 
med nästan identisk RBD i sitt S-protein som 
SARSCoV2. Det finns också hypoteser om 
att SARSCoV2 utvecklats direkt från fladder-
musvirus, utan en mellanvärd.

Influensavirus
Influensavirus har också 
mekanismer som gör att 
de snabbt kan byta värd-
art. Även deras genom 
består av RNA, men är 

uppdelat på åtta RNA-
strängar (se figur 3). Två 

av generna kodar för protei-
nerna hemagglutinin (HA) och 

neuroaminidas (NA). HA binder till en av värd-
cellens receptorer och genom detta kan viruset 
ta sig in i värdcellen. HAproteinets funktion är 
jämförbar med coronavirusets S-protein och det 
är HAproteinet som bestämmer vilken värdcell 
viruset kan binda till och därmed infektera. NA-
proteinet å andra sidan, hjälper till att knoppa av 
viruset när det lämnar värdcellen. Både HA och 
NAproteinerna finns i olika varianter. När ett 
influensavirus infekterar en värdcell släpps alla 
RNA-strängar ut i cellen och viruset utnyttjar 

värdcellen för att bilda nya RNA-strängar och 
virusprotein som sedan packas samman till nya 
viruspartiklar. 

Om en värdcell infekteras av två olika influ-
ensavirus samtidigt kan det vid hoppackningen 
av nya viruspartiklar hända att dessa får RNA-
strängar från båda virusen. Denna process  kallas 
reassortment och leder till att de nybildade vi-
ruspartiklarna har en blandning av gener från 
två virus. Detta resulterar i nya kombinationer 
av gener och därmed nya kombinationer av 
egenskaper (se figur 4). 

Studier av viruset som orsakade svininfluen
san har visat att det härstammar från ett fågel-
virus och ett humant virus. Troligtvis upp kom 
svininfluensaviruset när både fågelviruset och 
det humana viruset infekterade en gemen-
sam värdcell i gris. Reassortment ledde till att 
det nya viruset fick generna för HAproteinet 
som kunde binda till mänskliga celler, medan 
andra delar av genomet kom från fågelviruset. 
Egenskaperna från fågelviruset var okända för 
människans immunförsvar, immunitet saknades 
och ett pandemiskt virus hade uppstått.

Figur 3. Influensavirus 

Neuroaminidas (NA)

Hemagglutinin (HA)

Figur 4. Två olika influensavirus infekterar samma värdcell. 
Det virala RNA-polymeraset kopierar RNA-strängarna. 
RNA-kopiorna och de virala proteiner som bildats packas 
ihop till nya viruspartiklar. Ibland råkar RNA-strängar från 
olika virus hamna i samma viruspartikel. Nybildade viruspar-
tiklar släpps ut, vissa med nya kombinationer av egenskaper. 

Maskpalmmård
Foto: commons.
wikimedia.org
(CC0 1.0)
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Vi kan förhindra fler pandemier
Text: Ida Solum

Sedan 1970-talet har världens befolkning för-
dubblats. Med ökad konsumtion och produk-
tion tar vi mer från naturen än vad den klarar 
av att återskapa. Både antalet arter och popu-
lationer av arter minskar och det går mycket 
snabbare än vad vi har sett tidigare. 

– Avskogning, intensivt jordbruk och handel 
med vilda djur är tre viktiga orsaker till att vi 
är drabbade av en pandemi idag, säger Louise 
Carlsson, naturvårdsexpert på WWF.

Ju mer natur vi förstör, desto mindre yta har 
djuren att leva på och desto närmare kommer 
människan och tamboskapen de vilda djuren. När 
barriärer minskar ökar risken för att zoonoser upp-
står, som kan utvecklas till pandemier. 

Zoonoser är sjukdomar eller infektioner som 
kan spridas mellan djur och människor via olika 
smittämnen, som virus, bakterier, svampar och 
parasiter. (Läs mer om detta på sidorna 10–12.)

– När det gäller handeln med vilda djur, 
finns risk för smittspridning redan från början, 
från fångst och hantering av djuren till transpor-
ten till en marknad. På marknaden packas se-

dan djuren i trånga burar och många olika arter 
blandas, både vilda och tama, som normalt inte 
skulle mötas i naturen. Stressade djur utsöndrar 
fler viruspartiklar än annars, det saknas välfung-
erande hygieniska förhållanden och hundar och 
råttor springer runt på marknaden. Allt detta 
möjliggör spridning av smittämnen mellan djur 
och människor, säger Louise Carlsson.

I den nyligen publicerade rapporten 
Preventing the next pandemic från The United 
Nations Enviroment Programme (UNEP) 
 anges även ökad efterfrågan av animaliskt pro-
tein, ökat resande och transport över världen, 
förändrade livsmedelskedjor samt klimatför-
ändring som drivkrafter bakom spridningen av 
zoonotiska sjukdomar.

Risken för ökad smittspridning kan direkt 
kopplas ihop med minskad biologisk mångfald. I 
UNEP:s rapport nämns bland annat att man sett 
att när rovdjuren blev färre i ett visst habitat, öka-
de gnagarna i antal och därmed sågs även en ökad 
spridning av sjukdomar via loppor. I rapporten be-
skrivs även hypoteser som försöker förklara kopp-

”Det har varit stort fokus på att stänga ner matmarknader med vilda djur 
med anledning av coronapandemin, men det räcker inte. Risken för pandemier 
beror på hela matproduktionen som i sin tur är beroende av den biologiska 
mångfalden. Vi måste se problemet ur ett bredare perspektiv.” Detta säger 
Louise Carlsson, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Borneoelefanten Elephas maximus borneensis 
är den minsta av de asiatiska elefanterna och 
är idag utrotningshotad. På norra Borneo, där 
den lever, har arten förlorat 60 procent av sitt 
habitat i Sabah till skogsavverkning för bland 
annat plantering av oljepalmen.
Foto: © Aaron Gekoski / WWF-US
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lingen. Exempelvis tror man att en obalans kan 
uppstå när människan påverkar 
vissa arter i ett område nega-
tivt, vilket kan leda till att 
andra arter tar över och 
snabbt ökar i antal. De 
smittämnen som dessa 
arter bär på kan där-
med få stor spridning. I 
ett område med hög art-
rikedom ”späds” istället dessa 
arter ut med andra arter och sprid-
ningen blir inte lika stor. 

Vad gör WWF?
WWF arbetar brett med naturvårdsfrågor som 
omfattar både direkta och indirekta orsaker till 
pandemier, framför allt i globala projekt. 

– Vi samarbetar med makthavare, företag 
och lokalbefolkning och försöker stoppa av-
skogningen, minska handeln med vilda djur, 
skydda värdefulla områden och få till ett håll-
bart bruk av naturresurser. Det krävs en mer 
hållbar matproduktion för att den biologiska 
mångfalden inte ska minska. Konceptet One 
Health handlar om att naturens, djurens och 
människans hälsa hänger ihop. Detta måste ge-
nomsyra allt beslutsfattande för att minimera 
riskerna för ytterligare pandemier, säger Louise 
Carlsson och fortsätter:

– En erfarenhet från denna pandemi är 
att vi måste informera mer om riskerna med 
smittsamma sjukdomar och kring hantering 
av tama och vilda djur. Kina stängde tillfälligt 
ner handeln med vilda djur redan i februari, 
men andra länder har inte följt efter, vilket be-
ror på att det är en miljardindustri som det är 
svårt att sätta stopp för. Handeln med vilda 
djur är ofta en olaglig verksamhet och mycket 
korruption förekommer. Samtidigt ger denna 
handel en viktig inkomst för många människor 
och därför gäller det också att se över om det 
finns alternativa inkomstkällor. 

Mer information
Rapporter :  

• Covid19: Urgent call to protect people and 
nature (2020) samt Living Planet Report 
2020, utgivna av WWF

• Preventing the next pandemic (2020), utgi-
ven av UNEP,  The United Nations Environ-
ment Programme

• The Global Assessment Report on Biodiversity 
and Ecosystem Services (2019) samt IPBES 
Workshop on Biodiversity and Pandemics 
(2020), utgivna av IPBES, The Intergovern-
mental Science-Policy Platform on Biodiver-
sity and Ecosystem Services

Vetenskapliga artiklar :

• Dobson, A. P. (2020) Ecology and economics 
for pandemic prevention. Science, 24 juli, 369 
(6502), s. 379-381. 

• Carrington, D. (2020) Cost of preventing 
next pandemic ’equal to just 2% of Covid-19 
economic damage’. The Guardian, 23 juli. 

One Health Sweden är ett nätverk för forskare 
med intresse för zoonotiska infektioner. Läs mer 
om initiativet på SLU:s webbplats: www.slu.se.

David Attenboroughs film A life on our planet.

Vad kan vi i Sverige göra?
– Vi kan påverka på olika sätt. Som privatper-
son behöver vi minska vår konsumtion, äta 
mindre kött och se till att det vi köper inte le-
der till avskogning av mark. När vi är ute och 
reser i tropiska regioner ska vi absolut inte köpa 
något som kommer från vilda djur eller äta det 
köttet, säger Louise Carlsson. 

Vi kan också påverka genom att engagera oss 
i politiska frågor. Nya globala mål ska tas fram för 
den biologiska mångfalden och WWF vill att den 
svenska regeringen ska driva de här frågorna i EU, 
som har en viktig roll att spela globalt. WWF vill 
även att de politiska beslut som berör skog, jord-
bruk och fiske i Sverige ska utformas så att allt 

nyttjas hållbart. Det krävs för att vi 
ska kunna nå Sveriges miljö-

mål, vilket vi inte gör idag. 
– I skolan är det 

viktigt att eleverna får 
förståelse för hur fan-
tastisk naturen är och 

varför den är värd att 
bevara. IPBES uppskattar i 

en rapport från 2019 [se rutan 
nedan] att det finns drygt 8 miljoner 

arter på jorden, men endast 1,7 miljoner av dessa 
är beskrivna av vetenskapen. Tänk vad mycket 
som finns kvar att upptäcka!

Ett fält med soja-
bönor i Brasilien. Vår 
mat försörjning med 
intensivt jordbruk 
har stor negativ 
effekt på den biolo-
giska mångfalden.
Foto: © Alffoto / WWF

I skolan är det viktigt 
att eleverna får förståelse för 

hur fantastisk naturen är och var
för den är värd att bevara. ”Louise Carlsson
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Vid infektion med ett tidigare okänt smittämne 
(till exempel SARS-Cov-2) svarar kroppen med 
två olika men sammankopplade immunologiska 
svar. Dels ett snabbt men ospecifikt medfött im-
munsvar som får effekt inom timmar, dels ett lång-
samt men specifikt adaptivt immunsvar som får 
effekt efter 5–7 dagar och som skapar ett immu-
nologiskt minne. Det medfödda immunsvaret sak-
nar eget minne men spelar en viktig roll för att det 
adaptiva försvaret ska minnas infektionen. Därför 
vill man att både det medfödda och det adaptiva 
immunsvaret ska aktiveras vid vaccination.

Det medfödda immunsvaret
Det första hindret ett smittämne möter är fysiska 
barriärer, såsom hudens epitelceller och låga pH, 
cilier i luftvägarna, slem i luftvägarna och i mag-
tarmkanalen och vår normalflora av bakterier. 
Om smittämnet trots allt tar sig in i vävnaden möts 
det av komplementsystemet och andra antimikro-
biella proteiner, samt flera olika sentinelceller (en 
typ av medfödda immunceller), såsom mastceller, 
makrofager och dendritiska celler. Vid kontakt 
med smittämnet utsöndrar sentinelcellerna cyto-
kiner som skapar inflammation – ett viktigt steg 
för att bromsa smittämnet och vinna tid så att det 
adaptiva immunsvaret hinner aktiveras. 

Cytokiner är proteiner som fungerar som 
”budbärare” mellan immuncellerna. Utsöndring 
av dessa leder till att andra medfödda immuncel-
ler, som NK-celler (natural killer cells), neutrofiler, 
eosinofiler, innate lymphoid cells och monocyter, 
snabbt rekryteras till infektionsområdet och be-
kämpar infektionen, bland annat genom att släp-
pa ut mer antimikrobiella ämnen och cytokiner, 
äta upp inkräktarna eller döda infekterade celler. 
Inflammatoriska cytokiner verkar också systemiskt 
vilket bland annat ger feber och nedsatt aptit, ökad 

produktion av komplementfaktorer i levern, samt 
ökad produktion av immunceller i benmärgen, allt 
för att effektivt begränsa smittämnet innan det 
adaptiva immunsvaret har nått full styrka.

Vid infektionsstället frisätter mastceller dess-
utom ämnen som omedelbart påverkar om-
kringliggande blodkärl, vilket är en förutsättning 
för rekrytering av de andra medfödda celltyper-
na. Makrofager fagocyterar (äter upp) smittäm-
net samt bryter ner vävnaden för att underlätta 
för inkommande celler. Dendritiska celler tar 
upp och bryter ner (processar) smittämnet till 
mindre bitar (peptider) och förflyttar sig till när-
maste lymfkörtel, för att via specifika receptorer 
(MHC) visa upp processat smittämne för naiva 
T-celler i det adaptiva immunsvaret. 

Det finns olika typer av MHC i kroppen, där 
framför allt klass I och klass II är centrala för 
presentation av nedbrutna smittämnen. MHC 
klass I finns på alla celler i kroppen och ger dem 
möjlighet att signalera att de är infekterade. 
MHC klass II uttrycks främst på professionella 
antigen-presenterande celler (dendritiska celler, 
makrofager och B-celler) och behövs för akti-
vering av det adaptiva immunsvaret. Det finns 
en stor variation mellan individer i hur deras 
MHCgener ser ut och fungerar när smittäm-
nen ska visas upp på cellernas yta. Ju mer effek-
tivt ett smittämne presenteras på MHC, desto 
starkare kan det adaptiva immunsvaret bli. 

Det adaptiva immunsvaret
Kroppen har en repertoar av miljontals olika B- 
och T-celler som var och en ger en möjlighet till 
ett specifikt immunsvar. Naiva Bceller har alltid 
membranbundna B-cellsreceptorer (antikroppar 
av subklassen IgM samt co-receptorer) och T-
celler har specifika Tcellsreceptorer på cellytan. 

Hur immunförsvaret fungerar och hur immunologiskt minne uppstår är en kom
plicerad men spännande historia, extra aktuell i pandemitider. Här kommer svar 
på frågor och förklaringar som kan komplettera gymnasiets biologiböcker. 

Text: Magnus Åbrink, universitetslektor vid Enheten för immunologi vid 
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

E-post: magnus.abrink@slu.se

Komplementsyste-
met är en mängd 
olika proteiner 
som tillsammans 
har i uppgift att 
göra hål i inkom-
mande smittämne. 
Aktivering kan 
ske på olika sätt 
och komplement-
systemet är 
mycket effektivt 
mot bakterier. 
”Split-produkter” 
bildas också under 
processen och 
fungerar som 
signalämnen vilka 
bland annat aktive-
rar mastceller.

B- och T-celler 
som svarar på ett 
okänt smittämne 
som presenterats 
för dem kallas 
”naiva”.

Immunförsvaret och dess minne
– flera nivåer av komplexitet

Immunceller från 
bukhinna på mus: 
lymfocyter (lite 
cytoplasma) och 
makrofager (mycket 
cytoplasma) samt 
en mastcell (den 
mörka) med fyllda 
granula. 
Foto: Magnus Åbrink

1

2

Siffrorna?
Siffrorna i cirklar 
i marginalen 
indikerar var det 
som beskrivs i fet 
stil visas i figuren 
på sidan 17.
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tationer som ger ökad specificitet ger signal om 
överlevnad och klonal expansion samt bildande 
av långlivade minnes-B-celler.

Aktiverade och klonalt expanderande 
B-celler bildar också plasmaceller 
som är specialiserade på att ut-
söndra stora mängder av de nu 
förbättrade antikropparna, 
som är riktade mot smitt-
ämnet. Antikropparna 
släpps ut i blodet och 
binder in till smittäm-
net, vilket underlättar 
aktivering av komple-
mentsystemet samt 
fagocytos av makro-
fager och neutrofiler. 
Plasmaceller är relativt 
långlivade och höga ni-
våer av antikroppar i 
blodet kvarstår vanligen 
länge men sjunker över 
tid ner till icke-skyd-
dande nivåer (jämför 
antikroppstest vid covid-19). 
Den skyddande nivån beror på hur 
många B- och T-celler som aktiverats och hur 
stark aktiveringen är (beror på smittämnet), 
vilket direkt påverkar antalet plasmaceller.

Vid en virusinfektion krävs också aktivering 
av naiva cytotoxiska T-celler, vilket sker när den-
dritiska celler presenterar smittämnet via MHC 
klass I och rätt cytokinsignaler fås från aktive-
rade T-hjälparceller i närheten. Cytokinsignalen 
ger den cytotoxiska T-cellen ”license to kill” (cy-
totoxiska granula bildas). Vid aktiveringen sker 
klonal expansion och långlivade minnesceller 
bildas. Cytotoxiska T-celler lämnar lymfkörteln 
via blodet och letar upp infekterade celler som 
visar upp peptider från smittämnet på MHC 
klass I. Dessa dödar de genom att inducera pro-
grammerad celldöd (apoptos). 

Efter cirka 10–12 dagar har det adaptiva 
immunsvaret oftast bekämpat infektionen och 
sjukdomssymptomen avtar. Det medfödda in-
flammationssvaret övergår i en läkande pro-
cess, vilket också kraftigt minskar nivån av pro-
inflammatoriska cytokiner.   

Minnescellernas överlevnad 
Specifika B- och T-minnesceller kommer att fin-
nas kvar lång tid efter att infektionen har elimi-
nerats, och aktiveras inom timmar till en dag om 
ett bekant smittämne dyker upp. Oftast blir man 
därför inte ens lite sjuk nästa gång man stöter på 
samma smittämne. Vid aktivering svarar minnes-
B-celler direkt med klonal expansion och plasma-

Under utmognaden från blodstamceller i ben-
märgen genomgår alla B- och T-celler en selek-
tion för att inte reagera på kroppsegna strukturer. 

T-celler utbildas i tymus och får där två oli-
ka funktioner, de blir antingen en T-hjälparcell 
som känner igen antigen plus (tillsammans 
med) MHC klass II eller en cytotoxisk Tcell 
som känner igen antigen plus MHC klass I.

Händelser i lymfkörteln
För att få igång ett primärt immunsvar av det 
adaptiva försvaret krävs att smittämnet självt eller 

dendritiska celler som presenterar smittämnet 
når en lymfkörtel. I lymfkörteln väntar 

naiva B- och T-celler på att aktiveras. 
B- och T-celler ”ser” smittämnet 

på två helt olika sätt men svarar 
båda med att dela sig till många 
dotterceller (klonal expansion). 
Naiva T-hjälparceller aktiveras 
via T-cellsreceptorn av att de 
”ser” processat smittämne (pep-
tider från nedbrutna proteiner) 

som presenteras på MHC 
klass II av dendritiska celler. 

Aktivering kräver dessutom 
långvarig cell-cell-kontakt och en smitt-

ämnesberoende cytokinsignal från den dend-
ritiska cellen. Som en följd av aktiveringen och 
den klonala expansionen ökar T-hjälparcellernas 
utsöndring av olika cytokiner, vilket styr hur im-
munsvaret ska riktas. Vid den klonala expansionen 
bildas också långlivade minnes-T-hjälparceller.

Naiva B-celler känner igen oprocessat smitt-
ämne i 3D-struktur (ofta ett protein) med sin 
B-cellsreceptor, där aktivering kan ske på två 
sätt: T-cells oberoende och T-cellsberoende. 
Vid ett T-cells oberoende svar binder B-cellerna 
oprocessat smittämne med sin membranbund-
na IgM-antikroppsreceptor, genomgår klonal 
expansion, och producerar och frisätter lösliga 
IgM-antikroppar. Vid ett T-cellsberoende svar tar 
Bcellerna upp smittämnet via sin specifika anti-
kroppsreceptor, processar smittämnet och pre-
senterar det på MHC klass II (visas ej i illustra-
tionen). Med hjälp från aktiverade T-hjälparceller 
kan B-cellerna nu byta biologisk funktion på sin 
antikropp, från IgM till IgG, IgA eller IgE. En 
spännande och viktig mekanism hos aktiverade 
B-celler är att antikropparnas bindningsförmåga 
till smittämnet kan förbättras (specificiteten för 
smittämnet ökar). Detta sker genom att follikulä-
ra dendritiska celler i lymfkörteln håller upp och 
visar infångat ”fritt” oprocessat smittämne på sin 
cellyta för aktiverade B-celler. Bindningsförmågan 
till smittämnet testas här genom att nya mutatio-
ner tillåts i genen för B-cellsreceptorn. De mu-

Varför ger 
covid19 ett sämre 

antikroppssvar? 
”Frågan är om det verkligen 

stämmer. Det verkar tyvärr 
som om flera av de vanligast 
använda analysmetoderna inte 
kan fånga upp alla varianter av 
antikroppar (de binder till andra 
ytor på smittämnet än de som det 
testas för) och att metoderna inte 
är tillräckligt känsliga för väldigt låga 
antikroppsnivåer Det mest troliga 
är trots allt att nästan alla får ett 
”komplett” immunsvar med både 
antikroppar och T-cellssvar, och 
att vi också skapar ett minne 
av infektionen. Däremot 

kan nivån på det 
adaptiva svaret 

variera.”

Kan det även 
vara makrofager?

”Naiva T-celler kräver pre-
sentation av dendritiska celler. 

Aktiverade T-celler kan dock svara 
på antigenpresentation av makro-
fager och B-celler (och eventuellt 
också andra celler). Makrofager i 
vävnaden ger också den snabba 
aktiveringen av minnescellerna 

när samma smittämne 
dyker upp igen fem 

år senare.”
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cellbildning. Minnes-B-celler processar 
också smittämnet för presentation för min-

nes-T-hjälparceller, vilka aktiveras, varpå ”rätt” 
cytokinsvar fås. Om smittämnet är intracellulärt 
presenteras det på MHC klass I och minnescyto-
toxiska T-celler aktiveras. Minnescell-poolen fylls 
alltid på vid återinfektion.

Hur starkt minne som bildas mot smittämnet 
beror på flera, ofta samverkande faktorer, exem-
pelvis initial dos, hur bra primärt B-cellsimmunsvar 
som bildades (typ av antikroppar och vilken 
mängd), och hur känsligt smittämnet är för de-
gradering i den inflammatoriska fasen. Varför vissa 
”minnen” stannar extra länge är inte helt klarlagt. 
Men de minnes-T-celler som väljer att ”bo” i väv-
naden och interagerar med denna verkar ha extra 
lång förmåga till överlevnad medan de cirkuleran-
de minnes-T-cellerna verkar ha en kortare ”livscy-
kel”. Kvarstående smittämne tycks inte ha en avgö-
rande roll för någon av minnescellernas överlevnad. 
Tidigare forskning spekulerade om att minnescel-
ler kräver någon form av kontakt med sitt speci-
fika smittämne för lång överlevnad. Detta koncept 
byggde på att kroppen på något sätt ”sparar” bitar 
av smittämnet, där specialiserade långlivade med-
födda immunceller ”visade upp” smittämne för 
minnescellerna. Nya rön har dock visat att det tro-
ligen är mycket starka ”lugnande” signaler från väv-
naden som ger minnescellerna deras exceptionellt 
långa överlevnadsförmåga (törnrosasömn).

Vaccination
Vid vaccination vill man få kroppens 
medfödda och adaptiva immunsvar 
att reagera som vid en infektion utan 
att riskera att skapa kraftiga sjuk-
domssymptom. Vaccination ska ge 
ett minne som skyddar när man stöter 
på det riktiga smittämnet. Minnets 
längd beror på: 

1. hur och i vilken vävnad vaccinet 
distribueras. Vanligen har man gett många 
vaccin intramuskulärt men för att få ett bra 
skydd mot ett smittämne som normalt kommer in 
via luftvägarna kan man behöva ge vaccinet på slemhinnor 
i munnen eller via aerosol. Det pågår idag intensiv forsk-
ning för att få ett intramuskulärt minne av vaccinationen att 
också flytta sig till ”rätt” vävnad där smittämnet förväntas 
dyka upp nästa gång.

2. vaccinformulering, där smittämnet kan vara attenuerat 
(replikerande men minskad virulens), avdödat (ej re-
plikerande), eller ges som ett subenhetsvaccin, exem-
pelvis S-proteinet från SARS-Cov-2. Vilka adjuvans 
som blandas med smittämnet påverkar också styrkan 
på immunsvaret. Adjuvans är ofta syntetiska kopior på 
mikrobiella strukturer och fungerar som förstärkare 
och riktare av immunsvaret.

3. hur långlivade (kemiskt stabila) de delar av smittämnet 
som ges är. 

komplementfaktor

akutfasprotein

komplementreceptor

antikroppsreceptor

PRR, ”pattern recognition re-
ceptors”, känner igen generella 
strukturer på smittämnen

antikropp

utsöndring av cytokiner

granula, vesiklar med tätt 
packat material som ska-
dar eller dödar celler eller 
parasiter (de röda bryter 
ner parasitmaskar)

dendritiska celler

T-hjälparceller

B-celler

Cytotoxiska T-celler, CTL

Plasmaceller

Rekryterade 
medfödda im-
munceller (med 
granula): NK-cell 
(gröna), neutrofil 
(blå) och eosi-
nofil (röda)

mastcell

innate lymphoid cell

makrofag

monocyt

vävnadsskada

minnes-
celler

4. Dendritisk cell 
visar upp olika 
proteindelar från 
smittämnet på 
MHC klass II för 
en naiv T-hjälpar-
cell, som känner 
igen dessa via sin 
T-cellsreceptor, vil-
ket leder till ytter-
ligare bindningar 
som förstärker 
aktiveringen.

9. Cytotoxisk 
T-cell känner igen 
MHC klass I och 
en främmande 
peptid via sin T-

cellsreceptor.

Naiv B-cell

Naiv T-hjälparcell
smittämne

Naiv CTL

Varför varierar 
vaccinskydd?

”Ett problem med vac-
cin som innehåller avdö-
dat smittämne är att man 

behöver fler doser för att få 
ett bra antikroppssvar, som 
med TBE-vaccin. Men det är 

inte alltid vaccinet ger en skyd-
dande immunitet ändå och det 
kan bero på individens immun-

svar.  Vaccin med ”levande” 
smittämne ger alltid ett bra 
skydd men kommer med 
en risk för tillbaka mutation 

och ökad virulens, samt 
att immundefekta 

personer alltid löper 
en risk att bli sjuka 

av vaccine-
ringen.”

Tips!
På Bioresurs 

webbplats finns tips 
på vetenskapliga ar-
tiklar för den som 

vill veta mer.

Follikulär 
dendritisk cell
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De streckade pilarna i bilden 
indikerar rörelse/utmognad.
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Källkritik i coronatider

Checklistor med frågor av typen: Vem står 
bakom? Har källan något syfte? används ofta för 
skriftliga uppgifter. Men helst vill vi att eleverna 
alltid tänker källkritiskt, även när de stöter på fejk 
och oseriösa källor i vardagen. Nu i coronatider 
ges många möjligheter att få upp källkritik på 
agendan. Området är minst sagt komplext.

Infodemin i pandemins spår
Så fort coronaviruset började spridas och pande-
min drog igång följde även infodemin. En farlig 
global ryktesspridning om coronarviruset. Att in-
fodemin gick så fort beror nog på både de sociala 
mediernas virala spridningspotential och en tids-
anda som präglats av ett ifrågasättande av fakta 

(fake news, alternativa fakta). En annan orsak till 
infodemins utbredning är bristen på kunskap om 
detta nya virus som drabbar mänskligheten. När 
kunskap saknas ökar förekomsten av olika alter-
nativa uppfattningar. Infodemin handlar också 
om statistik. Vem som helst kan få tillgång till siff-
ror och grafer men de kan lätt misstolkas om man 
inte är vaksam och någorlunda insatt i ett område.

Sant eller falskt?
Under pandemins inledning spreds snabbt fal-
ska rykten över världen om hur corona kunde 
behandlas: med silverlösning, eller klorblekme-
del. När en enkel lösning ges på ett komplext 
problem och lösningen verkar för bra för att 
vara sann, så är det en varningsflagg för ett falskt 
påstående. Det är inte ovanligt att fake news an-
vänder ord som ”forskning har visat”. Då är det 
viktigt att gå vidare och titta på vilken forsk-
ning man hänvisar till. Finns det endast en ar-
tikel som visar att något stämmer, medan flera 
andra motbevisar det?

I dokumentet Källkritik i digitala medier – 
en didaktisk utmaning (2018) i Lärportalens di-
gitaliseringsmodul tipsar Thomas Nygren och 
Fredrik Brounéus, om hur elever kan lära sig 
avkoda fake news genom att följa samma strate-
gier som professionella faktagranskare använder. 
De läser inte bara vertikalt (uppifrån och ner i 
samma källa) utan mycket lateralt, sidledes – vil-
ket betyder att de hela tiden kollar upp namn 
och fakta i andra oberoende källor. Oberoende 
innebär att den webbplats man hittat nyheten 
på måste lämnas (annars länkas man med stor 
risk vidare inom samma ”mediebubbla”).  

Konspirationsteorier
En annan typ av fake news under pandemin har 
varit olika konspirationsteorier, exempelvis att 
viruset utplanterats av någon stormakt. Första 
steget mot att hantera konspirationsteorier är att 
bli medveten om att de existerar som fenomen. 
En risk med att ta upp konspirationsteorier i 
undervisningen är att man befäster dem. Därför 
är det bra att inleda med och fokusera på den 
korrekta faktan. Om konspirationsteorin presen-
teras först och du sedan försöker förklara varför 

Under coronapandemin har en parallell infodemi blommat upp. För 
att hantera informationsfloden krävs olika källkritiska kompetenser.

Text: Ammie Berglund och Sofie Mellberg

Kunskapsutveckling i realtid
Under coronapandemin har vi fått följa en 
kunskaps utveckling nästan i realtid. Forsknings-
resultat som inte ens hunnit granskats av obero-
ende experter har hamnat i medierapporteringen.  
Experter har samlats från olika områden: infek-
tionsmedicin, virologi, epidemiologi. Forskare och 
myndigheter har kommit med olika utlåtanden.

Inom vetenskapen ingår att forskare granskar och 
debatterar varandras metoder, resultat och slutsat-
ser på konferenser och i tidskrifter. En vetenskaplig 
studie landar ofta i nya frågeställningar,  resultat kan 
vara motsägelsefulla och forskare kan ha olika åsik-
ter om resultatens trovärdighet. Ju fler studier som 
genomförs, desto säkrare blir förståelsen. Till slut, 
kanske efter år av forskning, kan man komma fram 
till konsensus, en samsyn kring kunskapsläget.

Enligt skolans styrdokument ska undervisningen 
ta upp såväl naturvetenskapens produkter 
(fakta, förklaringsmodeller) som processer (ar-
betsmetoder) och karaktär (Nature of science, 
NOS). NOS fångar just hur kunskap utvecklas 
och vad som påverkar kunskapssökandet. 

Under coronapandemin har experter debat-
terat öppet i media. Vem ska man lita på? Att ta 
upp naturvetenskapens karaktär och förklara att 
osäkerhet och oliktänkande är en del av kunskaps-
utvecklingen är viktigt. Det handlar både om att 
kunna ha tilltro till vetenskap och samtidigt ha en 
sund skepsis till tvärsäkra påståenden.

Tips!
På Skolverkets 
webbplats, 
www.skolverket.
se, finns sidan 
Guide för källkri
tik för lärare. 

Två experter vars 
röster har hörts 
ofta i media den se-
naste tiden: Anders 
Tegnell (överst), 
statsepidemiolog 
på Folkhälsomyn-
digheten och Björn 
Olsen, professor i 
infektionssjukdo-
mar vid Uppsala 
universitet. 
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den är fel ökar risken att minnet av konspira-
tionsteorin blir starkare än den korrekta bilden. 
När konspirationsteorin ska nämnas – var extra 
tydlig med att säga i förväg att den information 
som nu kommer är falsk. Europakommissionen 
och UNESCO har tagit fram råd och tips för 
att medvetandegöra och motverka spridning av 
konspirationsteorier på webbplatsen ec.europa.
eu: sök på Se upp för desinformation och välj Så 
upptäcker du konspirationsteorier.

Svårt att inte påverkas
Cherry picking och confirmation bias är två feno-
men som påverkar oss när vi väljer och tolkar 
statistik eller andra källor – medvetet eller omed-
vetet. En person som medvetet väljer att plocka 
ut vissa data för att framhålla en åsikt ägnar sig åt 
cherry picking. Confirmation bias handlar om att vi 
tenderar att lättare ta till oss det som stämmer 
överens med de uppfattningar vi redan har. 

Övningar 
Övningarna presenteras i sin helhet tillsammans 
med artiklar och grafer på Bioresurs webbplats: 

www.bioresurs.uu.se/resurser/kropp-och-halsa/covid-19

Granska en konspirationsteori
Låt eleverna bearbeta en engelsk populärveten-
skaplig text om virusets ursprung (se länk på 
webbplatsen) och söka efter argument som stär-
ker bilden av ett naturligt ursprung för SARS-
Cov-2. Gå vidare med frågan: varför har konspi-
rationsteorierna uppstått?   

Kritiserade coronakurer
Den engelska wikipediasidan List of unproven 
methods against COVID-19 ger exempel på 
ifråga satta sätt att behandla corona som spridits 
i sociala medier. Låt eleverna förbereda en kort 
redovisning av olika ”kurer” och argument som 
talar emot. Reflektera tillsammans: Går det att 
hitta gemensamma egenskaper hos dessa kurer? 

Tolka statistik
För att kunna göra korrekta jämförelser och tolk-
ningar av statistiska uppgifter måste man veta 
vilka data statistiken grundar sig på. Folkhälso-

myndigheten publicerar veckorapporter med 
grafer för coronaläget som kan användas som 
exempel på hur noga man måste vara när man 
tolkar statistisk information. Sök på  ”covid-19 
veckorapport” på www.folkhalsomyndigheten.
se. I början av hösten visade till exempel grafer 
över fall av covid-19 per vecka i Sverige att vi 
hade en mycket snabb ökning, som började likna 
den dramatiska fasen under våren 2020. Men nu 
testas många fler personer per vecka än i våras, 
då egentligen bara personer som skulle läggas in 
på sjukhus testades. Värden från i våras och nu i 
höst är alltså inte jämförbara här. 

Jämför argument
Två experter i Sverige som förekommit ofta i 
media är Björn Olsen och Anders Tegnell. Hur 
ser deras olika argument ut när det gäller olika 
coronarelaterade frågor, som till exempel huru-
vida man bör använda munskydd eller ej? 

Körsbärsplockning
Besök sidan ourworldindata.org/coronavirus-
data-explorer. Skapa ett diagram som får det 
att se ut som att Sverige har drabbats mycket 
hårdare av coronapandemin än andra länder. 
Hur fungerar cherry picking (se rutan ovan)? Låt 
eleverna förklara för varandra.

Vad säger grafen?
Rutinen för hur länder rapporte-
rar dödsfall skiljer sig åt. I Sverige 
dröjer inrapporteringen ibland 
tio dagar. Det gör att statistiken 
för en tidsperiod ser olika ut 
beroende på när man plockar ut 
den. Här visas två olika kurvor för 
slutet av oktober – den röda visar 
den aktuella statistiken den 30 
oktober medan den mörkblå visar 
samma tidsperiod lite senare, den 
12 november. 

Vad får Sveriges rapporterings-
rutiner för konsekvenser vid en 
jämförelse med andra länder?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Övningar på temat pandemi

Filmklipp och frågor 
På webbplatsen HHMI Biointeractive finns tre korta 
och informativa filmklipp som beskriver SARS-
CoV-2 ur de tre perspektiven infektion, evolution 
och detektion. Till filmklippen finns även frågor som 
eleverna kan jobba med. Materialet är på engelska 
och passar för högstadiet och gymnasiet.

www.biointeractive.org/classroom-resources/
biology-sars-cov-2

Resurser från Australien
På webbplatsen GTAC (Genetic Technology Access 
Centre) finns många undervisningsresurser, bland 
annat spel och fakta filmer med tillhörande frågor. 
Under temat immunologi finns övningar som 
handlar om flockimmunitet, hur immunförsvaret 
fungerar och flera av filmerna tar upp covid-19. 
I spelet Pathogen attack får du bekämpa både 
influensavirus och en streptokockinfektion i halsen 
och får samtidigt lära dig om hur immunförsva-
rets celler fungerar (passar främst gymnasiet). Allt 
på webbplatsen är på engelska och materialet är 
gratis att använda om man skapar ett konto.  

www.gtac.edu.au/students/learning-resources/
gtacs-immunology-game

På Bioresurs webbplats
www.bioresurs.uu.se/resurser/kropp-och-halsa/
covid-19

Ett spel om vaccination och smittspridning
Spelet visar hur smittspridning och hur flock-
immunitet fungerar. Variera faktorer såsom 
vaccinationsgrad och smittspridningsfaktor 
(R0) för att se hur smittspridningen påverkas.  

Modellering av smittspridning

En ny influensa börjar sprida sig. Epidemiologer 
samlar in data och försöker beräkna spridning-
en via matematiska modeller. I denna övning, 
inspirerad av en övning från Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), blir eleverna 
bekanta med begrepp som flockimmunitet och 
smittspridningsfaktor (R0) samt hur risken för 
smittspridning beräknas.

Lek med modell i Excel

Ändra värden för olika 
parametrar i en excelfil 
utifrån en enkel smitt-
spridningsmodell. Studera 
effekten i en graf som 
visar antal personer som är mottagliga, infekte-
rade och har återhämtat sig i ett fiktivt samhälle.

Fallstudier
På webbplatsen National center for case study 
teaching in science finns många fallstudier inom 
naturvetenskap, skrivna på engelska. Beskriv-
ningarna är fritt tillgängliga, men att få tillgång till 
lärarkommentarer och facit kostar 25 ameri-
kanska dollar per år i medlemsavgift.

sciencecases.lib.buffalo.edu/collection

Ett urval av fallstudier från webbplatsen ovan, 
som handlar om coronaviruset SARS-CoV-2:

Where’s the Evidence? Confronting Public 
Panic about COVID-19

I denna fallstudie får eleverna följa och hjälpa 
en sjuksköterska som arbetar med att svara på 
allmänhetens frågor om coronaviruset. Eleverna 
använder sig av vetenskapliga källor och tränas 
därmed i att inhämta information och avslöja 
myter och falsk information som spridits om 
viruset. Fallstudien ger eleverna kunskap om 
virusets ursprung, smittvägar, epidemiologi, 
sjukdomsalstrande förmåga och om behand-
lingar samt vikten av att använda vetenskapliga 
källor. En del av litteraturen som eleverna blir 
hänvisade till är forskningsartiklar, men svårig-
hetsnivån kan anpassas till elevgruppen. 

sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/detail.
html?case_id=1120&id=1120

COVID-19: Where Did You Come From, 
Where Did You Go?

Här antar eleverna rollen som utredare för det 
amerikanska Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Uppdraget är att med bio-
informatiska metoder jämföra nukleotidsekven-
ser från SARS-CoV-2 från patienter som blivit 
infekterade under en resa. Genom att studera 
förändringar i virusets genom och jämföra med 
databaser kan man ta reda på var patienterna 
ådragit sig infektionen. Eleverna tränas i att jäm-
föra sekvenser och skapa fylogenetiska träd och 
får tillämpa detta på aktuella händelser. 

sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/detail.
html?case_id=1125&id=1125

When the Flu Is Not the Flu

Här får eleverna följa en person som drabbas 
av akut andnödssyndrom (ARDS) på grund av 
covid-19. Genom att ta reda på svaren på ett antal 
frågor lär sig eleverna andningssystemets fysiologi. 
Fallstudien tar upp syrabasjämvikt, diffusion av gaser, 
orsakerna bakom andnöd samt hur mekanisk ven-
tilation kan användas som behandling för att öka 
gasutbytet och därmed öka syrenivån i blodet. 

sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/detail.
html?case_id=1117&id=1117

https://bioresurs.uu.se/resurser/kropp-och-halsa/covid-19/
www.biointeractive.org/classroom-resources/biology-sars-cov-2
http://www.gtac.edu.au/students/learning-resources/gtacs-immunology-game/
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/detail.html?case_id=1120&id=1120
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/detail.html?case_id=1125&id=1125
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/detail.html?case_id=1117&id=1117



