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Време за урока: 45 минути 

  

  

Преглед на дейността 
Учениците ще научат за ползването на пипета и тестването за грип, включително: 

• как да се извърши правилно процедура за 3-серийно разреждане 

• значението на точността и предотвратяването на замърсяване по време на лабораторна процедура 

• как да се проведе RT-PCR тест 

• как да прочетете резултат от RT-PCR тест 

• правенето на връзки между провеждането на RT-PCR теста и откриването на грипа 

Цели 

• Разработване и използване на модел за илюстрация на йерархичния орган на взаимодействащите 

системи, които осигуряват специфични функции в рамките на многоклетъчни организми. (NGSS стандарт 

HS-LS1-2) 

• Построяване на обяснение, основано на доказателства, за това, как структурата на ДНК определя 

структурата на протеините, които изпълняват основните функции на живота чрез системи от 

специализирани клетки. (NGSS стандарт HS-LS1-1) 

 

Въведение 

Преживяването "Тестване за грип"  включва две среди: среда за използване на пипета (преподаване на умения) 

и RT-PCR (обратна транскрипция полимеразна верижна реакция) среда. В първата среда учениците ще се научат 
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как да извършват серийно разреждане с помощта на концентриран разтвор за багрило и след това ще 

практикуват, като извършат второ серийно разреждане. Във втората среда учениците ще научат стъпките, 

включени в най-общия тест за наличие на грипен вирус при хората и ще направят тест за присъствието му с 

помощта на гел електрофореза.  

  

Преди Преживяването Тестване за грип, демонстрирайте употребата на пипета, ако има такава. Уверете се, че 

учениците разбират какво е серийно разреждане. Представете Преживяването, като обсъдите важността да 

знаете дали някой болен има настинка или грип. Подчертайте важността на бързото тестване и последващото 

лечение.  

  

Прегледайте с учениците оборудването за безопасност, което ще се използва в лаборатория, използвана за 

тестване за грип. Това оборудване за безопасност включва ръкавици, предпазни очила и лабораторно яке. 

 

Основна информация 
Симптоми на грипа 

  

Треска и втрисане: Грипните симптоми могат да включват треска от до 102-104 градуса по Фаренхайт, която трае  

3-4 дни. Треската се появява, защото реакцията на имунната система срещу инфекцията включва повишаване на 

телесната температура, за да се намали способността на вируса да се възпроизвежда. 

  

Умора: Симптомите на грипа могат да включват умора и слабост, които траят 2 до 3 седмици. Това се случва, 

защото имунната система използва голяма част от енергията на тялото, за да се пребори с вируса. 

  

Главоболие: Лигавицата на носния проход може да се възпали, когато сте заразени с грип. Това води до 

повишено налягане около очите и лицето, което може да предизвика главоболие. 

  

Хрема, кашлица, възпалено гърло: Докато грипните симптоми могат да включват хрема, кашлица и възпалено 

гърло, това са и общите симптоми на настинка. Тези симптоми се развиват след вирус, който заразява горните 

дихателни пътища. 

  

Мускулни и телесни болки: Грипните симптоми могат да включват мускулни и телесни болки, които могат да 

бъдат тежки. Това се случва, защото имунната система използва голяма част от енергията на тялото да се 

пребори с вируса. 

  

Тестване за грип 

  

Има различни диагностични тестове за откриване на грипни вируси. Тестът, който използваме в този опит, е RT-

PCR (обратна транскрипция полимеразна верижна реакция). При този тест, последователността от ДНК, 

определена по време на RT-PCR, се конвертира в ДНК чрез обратната транскрипция и само тази 

последователност на ДНК се усилва от няколко копия и непрекъснато се възпроизвежда. ДНК фрагментите са 

заредени отрицателно и ще се придвижат към положителния полюс, когато се прилага електрически ток. 

Фрагментите ще се разделят въз основа на размера, като по-големите фрагменти ще продължат да пътуват. ДНК 

скалата се ползва за определяне на размера на фрагментите. 
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Към гела или течащия буфер се добавя багрилна боя, за да се направят резултатите видими, когато са поставени 

под ултравиолетова светлина. Тъй като не е безопасно да се гледа ултравиолетова светлина, се заснема 

изображение на резултатите. Това изображение се използва за анализ. 

  

Оборудване за безопасност 

  

При извършване на лабораторни експерименти, включително при тестване за наличие на грипен вирус, учените 

използват оборудване за безопасност. Това оборудване за безопасност включва лабораторни якета и 

лабораторни престилки, ръкавици и предпазни очила. Лабораторните якета и престилки предпазват кожата и 

дрехите от разливи. Ръкавиците пречат на вредните вещества да се допират до кожата. Защитните очила се 

използват за защита на очите. 

  

zSpace Преживяване  
Информирайте учениците, че могат да избират подчертаните думи, за да получат достъп до техните 

дефиниции. 

  

Среда I  

  

1. "Научете се да използвате пипета и да тествате за наличие на грип при пациент." 

2. "Трима пациенти се чувстват болни. Виж симптомите им. Изглежда, че те може да имат грип." 

3. Пациентски картони са видими за трима души (пациент А, пациент Б, пациент В) 

●   
● "Вие ще се тествате тези пациенти за грип. При извършване на теста за грип е важно да се взимат малки 

количества течност с точност. За да се подготвите, ще практикувате използването на пипета, за да 

извършите серийно разреждане на разтвор с багрило." 
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●   
● Напомнете на учениците, че могат да персонализират лабораторната настройка. Те могат да 

изберат настройка на лявата или дясната ръка и могат да преместват обекти на пейката. 

● "Обърнете стилуса с главата надолу, за да го използвате като пипета." 

● Помогнете на учениците при използването на стилуса като пипета, ако е необходимо. Стилусът 

трябва да се държи вертикално, сякаш учениците действително вкарват върха в пробата. 

● "Вие сте готови да извършите серийно разреждане в три части. 1. Поставете върха на пипетата. 2. Вземете 

1 ml от концентрираната боя. 3. Поставете 1 ml в първата тръба за разреждане. 4. Изхвърлете 

използвания накрайник на пипетата." 
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● Напомнете на учениците, че протоколът на заден план може да се използва, за да следите стъпките, 

които трябва да се изпълнят. 

  
● "Продължете със серийното разреждане, като преместите 1 ml от първата тръба за разреждане 

към втората тръба за разреждане и след това 1 мл от втората тръба за разреждане към третата 

тръба за разреждане." 

● Ако ученик опита да използва повторно върха на пипетата, ще се появи "Не забравяйте да 

изхвърлите използвания връх на пипетата, преди да вземете нова проба". 

● "Поздравления! Успешно завършихте серийния разтвор в три части. Обърнете внимание на 

концентрациите, отбелязани на тръбите." 

● Въпрос 1 се появява в бележника (виж по-долу). 

● "Можете да практикувате втори набор от серийни разреждания с различни концентрации или да 

изберете следващата стрелка, на която да се преместите." 
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Среда II  

  

● "RT-PCR тестът за грип е научна процедура, извършвана върху проба от пациента, за да се направи 

тест за наличие на грипен вирус чрез намиране на специфична последователност от генетичния 

материал на вируса. Поставете стъпките, показани в правилния ред." 

● Посочете на учениците, че съдържанието на флаконите може да се използва за поставяне на 

стъпките на RT-PCR теста в ред. 

  

●   
● Когато стъпките са поставени в правилния ред (вижте изображението по-горе) "Вие сте готови да 

стартирате гел електрофореза." се появява. 

● "Вие сте събрали проби от трима пациенти, които може да са имали грип. Освен това имате 

положителна контрола (съдържаща генетичен материал, произведен от грипния вирус), 

отрицателна контрола (несъдържаща генетичен материал, произведен от грипния вирус) и скала (с 

поредица от генетични материални фрагменти)." 

● "Използвайте вашите умения за боравене с пипета; всички 6 проби (по 25 микролитра всяка) се 

добавят в кладенчетата с гела. Забележка: Поставете всяка проба в кладенеца, като я освободите 

точно над повърхността на гела, като внимавате да не пробиете гела отдолу." 

● Информирайте учениците, че имат достъп до пояснения, за да научат какво е всеки лабораторен 

инструмент. 

● Ако ученикът се опита да използва повторно върха на пипетата, ще се появи "Трябва да изхвърлите 

използвания връх на пипетата". 

● "Вашите проби са заредени отрицателно и ще бъдат изтеглени към положителен полюс, когато се 

прилага електрически ток" 

● Ако ученикът прикачи червената жица към черния порт и черната жица към червения порт, "Вашата 

камера за електрофореза е настроена неправилно. Изключете електрическите кабели. Направете 

отново вашите проби от пациента и опитайте отново." ще се появи. 
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●   
○ Ученикът трябва да повтори 3-те проби от пациента. 

● "Гел електрофорезата има разделени ивици на генетичен материал; ултравиолетовата светлина дава 

възможност да се видят тези ивици." 

● "Отстранете гела, поставете гела върху ултравиолетовата светлина и включете светлината, за да видите 

генетичния материал в пробите." 

● "Вижте скалата. Използването на известни дължини на генетичния материал ще ви даде индикация за 

пробите. Колкото по-кратко е парчето, толкова по-бързо ще се движи през гела по време на 

електрофореза." 
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● "Намерете лентата, която се появява в положителната контрола, а не в отрицателната контрола. 

Определете кои пациенти смятате, че имат грип." 

● Въпрос 2 се появява в бележника (виж по-долу). 

● "Ето нов набор от резултати от тестовете." 

  
● Въпрос 3 се появява в бележника (виж по-долу). 

  

Въпроси в бележника 

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Направете снимка на вашето разреждане. Защо е важно ученият да бъде точен и да сменя върха 

на пипетата при използването ѝ? 

Ако ученият не е точен с пипетата, получените резултати могат да бъдат грешни. Освен това, ако 

един учен не смени върха на пипетата, резултатите могат да бъдат замърсени. 

2. Направете снимка на резултатите. Въз основа на вашия анализ на пробите от пациента, кой/кои 

пациент(и) е(са) болен(и) от грип? Какво мислите, че трябва да предприемат пациентите, 

диагностицирани с грип? 

Пациенти 2 и 3 са с положителна проба за грип. Тези пациенти вероятно трябва да направят друг 

тест за потвърждаване на резултатите и да започне лечение на грипа. 

3. Какво мислите е причинило показаните резултати? Това валиден тест ли ще бъде? 

Показаните резултати могат да бъдат причинени от замърсяване на пробите. Това не би било 

валиден тест. 
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Заключение 
Въпроси за обсъждане: 

1. Попитайте учениците дали замърсените резултати са пример за фалшиво положително или фалшиво 

отрицателно.  

Тези резултати са фалшиво положителни. Ако отрицателните контроли показват наличие на грип, 

резултатите трябва да бъдат пренебрегнати. 

2. Обсъдете как нормално се използват структурите, които обикновено се намират в човешките клетки, в 

полза на вирусите. 

Вирусите използват рибозомите, открити в човешките клетки за синтез на вирусни протеини. Без 

използването на тези рибозоми, вирусите не биха могли да се репликират. 

3. Човешкото тяло е съставено от взаимодействащи системи. Обсъдете защо вирусният генетичен материал 

може да бъде открит в проби, взети от хора. 

Грипният вирус влиза в човешкото тяло през дихателната система. Вирусът се възпроизвежда в 

клетките, които свързват дихателните пътища и получените вируси се освобождават в човешките 

дихателни пътища. 

  

Разширяващи дейности: 

● Математика за разреждане 

○ Да се прегледа как се изчисляват концентрациите, посочени за серийното разреждане 

○ Нека учениците изпълнят подобни проблеми за допълнителни 

разреждания   

● Употреба на пипета в класа и/или гел електрофореза 

  

Свързани zSpace Преживявания: 

● Човешкия отговор на грипа 

 

Разграничение 

• Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците с добър английски език да помагат при 

четенето и тълкуването на въпросите 

• Осигурете хартиени копия на сцените и таблиците, които учениците да използват като отправна точка 

• Осигурете „брошура“ със списък на термините и дефинициите, които се появяват в тази дейност 

• Позволете на учениците да използват text-to-speech, докато приминават през Преживяването 

• Обогатяване: Учениците могат да открият реални проблеми, свързани с тестването на грип 

• Обогатяване: Учениците могат да проучат процента и последиците от фалшивите положителни и 

негативни проби 

• Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на лабораторна настройка 

  


