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Okul

Merhaba Açelya!
   Merhaba Babur!
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Biliyor musunuz? Ali bugün okula 
gelemeyecek.
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Ali 
KIZAMIK 

oldu!!
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KIZAMIK!!

KIZAMIK!!

KIZAMIIIKKK!!
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Ali iki hafta boyunca evde kalmak zorunda 
çünkü ateşi var, başı ağrıyor ve kendini 
yorgun hissediyor. Vücudu küçük kırmızı 
noktalarla kaplandı.
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Kızamık 
nedir?



8 98 9

Kızamık, kızamık virüsünün neden 
olduğu bir hastalıktır.

Kızamık Virüsü
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Bir Virüs!

VİRÜS!!

VİRÜÜÜÜÜSSSS!!



10 1110 11

Virüs 
nedir?
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Virüs, vücudumuza girdiğinde 
bizi hasta edebilen çok 

küçük bir mikroptur.
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Virüsler o kadar 
küçüktür ki 

onları normal bir 
mikroskopla 
göremeyiz.Onları 

görmek için 
elektron 
mikroskobuna 
ihtiyacımız 
var.
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Virüsler ve bakteriler 
vücudumuza girdiğinde bizi 
hasta edebilen çok küçük 
mikroplardır.

Virüs
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Bakteri



16 1716

Mikroplar bizi 
neden hasta 

ederler??



16 1716

Vücudumuz milyonlarca 
hücreden oluşur.

Virüsler 
hücrelerimize girince 
çoğalmaya başlar.
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Hücremiz

Virüs
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Virüsler, hücre 
hastalanana veya 
patlayana kadar 

hücre içinde 
çoğalır. 

Hücrelerimiz hastalanır veya 
patlarsa bizler de hasta oluruz.
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Virüsler insandan 
insana geçebilir. 
Buna BULAŞMA 
denir. Kızamık virüsü 

hapşırdığımızda...

Virüsler bizi 
nasıl hasta 

eder? 

Virüsler 
vücudumuza 
nasıl girer? 
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oyun oynarken…

Virüs vücudumuza burnumuzdan veya 
ağzımızdan girebilir.

veya hasta biriyle bardak veya kaşık 
paylaştığımızda bulaşabilir. 
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Sonra… 
Hasta mı 
oluruz?
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Olabiliriz, ama bu durum birçok şeye 
bağlı. Bunlardan en önemlisi aşı olup 
olmadığımız.
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Aşı nedir?

AŞI! 
AŞIII!

AŞIII!! 
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Aşı, vücudumuzdaki bazı hücrelere 
virüsün neye benzediğini gösterir. Bu 
sayede vücudumuz, virüse karşı kendini 
savunmayı öğrenir.

KABAKULAK

SUÇİÇEĞİ 

GRiP

ÇOCUK FELCi
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Vücudumuzu savunmakla görevli 
hücrelere akyuvar denir.

Akyuvarlar, virüsler çoğalıp bizi 
hasta etmeden önce virüsleri 
nasıl tanıyacağını öğrenir.

Akyuvarlarımız

KABAKULAK

SUÇIÇEĞI 

GRIP

ÇOCUK FELCI
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Akyuvarlar, Ali’nin 
vücudunda her gün 
devriyeye çıkarlar. 
Çıkmadan önce, Ali’nin 
aşılarını tekrar gözden 
geçirirler.

Ali’nin 
akyuvarları 
Ali’nin 
aşılarından 
virüsleri 
tanırlar.

Ali’nin lenf 
bezleri  

Ali’nin vücudunda 
neler oluyor? 

MERKEZ

KABAKULAK
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Akyuvarlar normalde bulundukları lenf 
bezlerinden ayrılıp Ali’nin vücudunu 
kontrole çıktılar.
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Dolaşırken Ali’nin hücrelerini hasta eden 
kızamık virüsüyle karşılaştılar. Ama bu 
virüsü tanıyamadılar!! Ali kızamık virüsüne 
karşı aşılanmamıştı!



30 3130 31

Sonra bu işgalcilerle nasıl savaşacaklarını 
sormak için Ali’nin lenf bezindeki 
merkezlerini aradılar. 

? 



30 3130 31

Ali’nin akyuvarları 
kızamık virüsünü 
tanıyıp onlarla 
savaşmayı 
öğreninceye kadar 
Ali hasta oldu.

Ali, akyuvarları virüsle savaşmaya 
başlayınca iyileşmeye başlayacak.

MERKEZ
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İyileşmek için Ali dinlenmeli, güzel 
beslenmeli ve doktorunun söylediklerini 
yapmalı.
Ayrıca Ali, virüsü arkadaşlarına veya 
başka insanlara bulaştırmamak için evde 
kalmak zorunda.
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Zil çaldı!!

 Hemen gitmeyin!
Yarın için ödeviniz, 
anne-babanıza hangi 
aşıları olduğunuzu 
sormak. Böylece hangi 
virüslerin 
size zarar 
veremeyeceğini 
bileceksiniz.

ZIIIIRRRR!
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Açelya ve Babur annelerine sormak için 
okuldan koşarak çıktılar:
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AŞILARIMIZI 
olduk mu?



Evet, elbette!!
Aşı kartlarınız işte burada. Doktor, olduğunuz 
tüm aşıları buraya kaydediyor. Hangi aşının 
kaç yaşında yapılması gerektiğini ve sizi hangi 
hastalığa karşı koruduğunu da yazıyor.

AŞI 

KARTI



Bu hastalıkların hepsine karşı aşılandınız:

Bazı aşılar birden fazla defa yapılmalı ki 
sizi sürekli korusunlar.

Aşı:

Çocuk felci

Hepatit B

Difteri

Boğmaca

Tetanoz

Kızamık

Kabakulak

Kızamıkçık

Rotavirüs

Papillom
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Kızamık aşısı olduğunuz için Ali gibi hasta olma 
ihtimaliniz çok düşük.

Aşı

kartı
Aşı

kartı
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Niye bazı aşılar 
bu listede 
değil?

Çünkü henüz o 
aşıları olacak yaşa 
gelmediniz.

Aşı:

Çocuk felci
Hepatit B

Difteri

Boğmaca
Tetanoz

Kızamık
Kabakulak

Aşı:

Ço
cu

k fe
lci

Hepatit
 B

Difteri

Boğmaca

Te
ta

noz

Kıza
mık

Kabakulak

Kıza
mıkçık

Rota
virü

s

Papillo
m



Ertesi gün Açelya ve Babur ödevlerini 
öğretmenlerine teslim ettiler. 
Öğretmenleri:

Tüm bu 
hastalıklara karşı 

aşılandınız. 

O zaman 
vücudunuzda neler 

oluyor?

Açelya’nın Ödevi
Çocuk felci
Hepatit B
Difteri
Boğmaca
Tetanoz
Kızamık
Kabakulak
Kızamıkçık
Rotavirüs

 BABUR’UN ÖDEVİ

ÇOCUK FELCİ

HEPATİT B

DİFTERİ

BOĞMACA

TETANOZ

KIZAMIK

KABAKULAK

KIZAMIKÇIK

ROTAVİRÜS



Babur ve Açelya kızamık aşısı oldular.
Bu nedenle akyuvarları bu virüsleri bulduğunda 
onları hemen tanır ve hasta olmadan virüsten

kurtulabilirler.

Açelya ve Babur’un 
vücutlarında neler 

oluyor?
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O zaman 
hiç hasta 

olmayacak 
mıyız???
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Maalesef bilim insanları her 
hastalık için aşı yapabilmiş değiller. 
Zika, hepatit C veya AIDS gibi 
hastalıkların henüz aşısı yok, ama bu 
virüsleri engellemek için birçok şey 
yapabiliriz.
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Hadi kendimizi hastalıklardan 
korumak için neler yapabileceğimizi 

anlatan bir poster yapalım! 
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Hastalanma

Yemekten önce ve tuvaletten sonra 
her zaman ellerini yıka.

Kimseyle kaşığını veya şekerini 
paylaşma.

Dirseğinin içine hapşır veya öksür.

Yiyeceğin meyve ve sebzeleri yıka.

Sinek olan yerlerde sinek ilacı kullan 
ve cibinlik içinde yat.

Hastalanırsan, iyileşmek ve hastalığı 
başkalarına bulaştırmamak için evde 
kal.
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İki hafta sonra Ali geri döndü!!
Biraz kilo vermişti ve kollarında izler 
vardı, ama arkadaşları Açelya ve 
Babur’u tekrar gördüğüne çok mutlu 
oldu.
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Arkadaşlarının yaptığı posteri 
görünce “Ben de bir tane 
yapacağım!!” dedi.
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Ama Ali bir poster yapmadı, büyük bir
pankart 
yaptı!!

Anne ve Baba: 
Bizi AŞILATMAYI 

unutmayın
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Hepimiz, en önemli 
tavsiyenin Ali’den 
geldiğini 
düşünüyoruz!!!

Anne ve Baba: 
Bizi AŞILATMAYI 

unutmayın
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BU KİTABI KİM YAZDI??

Susana López

Selene Zárate

Meksika’da Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 
küçük çocukları gastroenterit yapan 

rotavirüsler üzerinde çalışıyor. Çünkü 
çocukları, bu virüslerin neden olduğu 

hastalıklardan korumak için yeni 
yollar bulmak istiyor. Mikroskop ve 

özel cihazlar kullanıyor. Çalışmadığı 
zamanlarda kitap okumayı veya 

sıradan tencere ve tavalar kullanarak 
yemek yapmayı seviyor.

Selene Zárate
Bir anne de olan bu bilim insanı, 
virüslerin nasıl evrimleştiği, bağışıklık 
sistemi ve ilaçlardan nasıl kaçtığı ve 
bunun nasıl engellenebileceği üzerine 
çalışıyor. Çalışmadığı zamanlarda iki 
küçük yaramazına bakıyor ve onlarla 
birlikte dünyanın nasıl işlediğini 
keşfediyor.
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Martha Yocupicio

Eva Lobatón

Çok özel bilimsel cihazlarla çalışıyor. 
Virüsler hücreleri hasta ettiğinde 
ne olduğunu ve hücrelerin nasıl 
savaştığını anlamaya çalışıyor. Boş 
zamanlarında sorgulayarak ilginç 
ve gizemli olayları çözmeye çalışan 
dedektif kitaplarını okumayı seviyor.

1959’da Meksiko şehrinde doğdu. 
Kitap ve dergi yazmak ve bunları 
renklendirmek için büyük bir 
renk kutusu ve bir bilgisayarı 
var. Eğlenceli olmalarının yanı 
sıra, çizimlerinin birçok mesaj 
verebileceğini düşünüyor. Çalışmadığı 
zamanlarda etrafındaki şeyleri 
gözlemlemeyi seviyor.
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Meksika Viroloji Ağı 
nedir? 
Virüslerin bizleri nasıl hasta ettiğini ve onlarla nasıl 
savaşacağımızı anlama amacıyla; birçok profesör, araştırmacı 
ve öğrenciyi bir araya getiren bir ağ. Bunun yanında viroloji 
alanında uzmanlaşan öğrencileri destekleyen, araştırmacıları 
virüsleri tanıyacak yeni metotlar ve virüslerin neden olduğu 
hastalıkları önleyecek tedaviler geliştirmeleri için teşvik eden 
bir ağ. Ayrıca Meksika Viroloji Ağı, doğru ve açık bir şekilde 
virüslerin neden olduğu hastalıkları ve bunların nasıl engelleneceği 
hakkında Meksika toplumunu virüsler, gelişen hastalıklar ve aşılar 
konusunda bilgilendirmek ile yakından ilgileniyor. Meksika Viroloji 
Ağı (RMV) Nisan 2015’te başlatıldı. Bu ağ finansal olarak Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACyT) tarafından destekleniyor.

Martha, Selene ve Susana bu ağın üyeleridir. Eva’nın yardımıyla 
bu kitabı çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine bulaşıcı 
hastalıkları engellemenin ne kadar önemli olduğunu öğretmek 
niyetiyle hazırladılar.

Virüsler ve Meksika Viroloji Ağıyla ilgili daha fazla bilgi almak 
istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: 

www.redvirologia.org 

Bizi Facebook ve Twitter hesaplarımızdan ve YouTube 
kanalımızdan takip edebilirsiniz.

/redmexvirología.org
@RedMex Virología
Red Mexicana de Virología








