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MEKSİKA
VİROLOJİ
AĞI;
içeriği
değiştirilmediği, kâr amacıyla kullanılmadığı ve
orijinal kaynak gösterildiği sürece ““Evde Kal
Ali”” kitabının çoğaltılmasına ve dağıtılmasına
izin verir ve bunları tavsiye eder.
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Ne oldu
Ali? Neden
üzgünsün?

2

3

Arkadaşlarımı
ve parkta
oynamayı
özledim.
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Ayrıca
dedemi ve
anneannemi
ziyaret etmek
istiyorum.
Karantinada
olmaktan
yoruldum.

Neden
herkes
koronavirüsün
geçmesini beklememiz
gerektiğini
söylüyor?

Koronavirüs
nedir?
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Bir bilene soralım
mı?

Ali’nin annesi
hemen okul
öğretmenini
aradı.

Merhaba öğretmen hanım!
Ali ve ben neler olup
bittiğini öğrenmek ve
koronavirüs hakkındaki her
şeyi anlamak istiyoruz. Bize
yardım edebilir misiniz?

Öğretmen
yanıtladı:
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Merhaba! Bu durumu çoook iyi bilen
birinin bize anlatmasının önemli
olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım
da olan Dilara gibi bir bilim insanı
mesela! Kendisi her şeyi açıkça anlatan
bir video hazırlamıştı. Size bağlantıyı 7
göndereceğim!

Öğretmenin haklı, bilgiyi
uzmanlardan almak önemli.
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Ali’nin annesi videoyu
telefonunda açtı.

Selam! Benim adım Dilara ve
ben bir bilim insanıyım. Birçok
insan koronavirüsü hakkında
bilgi almak istiyordu. Ben de
birkaç soruyu cevaplamak için
bu kısa videoyu hazırlamaya
karar verdim.
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başlayalım
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Giderek daha fazla insan hasta
oluyordu. Bu yüzden bilim insanları,
sorunun nedenini aramaya başladılar.
Hastalığın nedeninin koronavirüsü
olduğunu buldular. Bu virüs hasta
insanların hava yollarında, örneğin
akciğerlerde tutunuyordu.

Koronavirüsler, insanlara
veya hayvanlara
bulaşabilen geniş bir
virüs ailesinden oluşur.

İsimleri, elektron
mikroskobu altındaki
görünümlerinden
geliyor. Çünkü şekilleri,
güneş tutulması
sırasında oluşan güneş
tacına benzemektedir
(korona, Latince taç
anlamına gelir).

GÜNEŞ
TACI

Koronavirüs

Tıpkı diğer
virüsler
gibi çok da
küçükler!
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Elektron Mikroskobu
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İnsanlarla genelde temas halinde olmayan
bazı vahşi hayvanların koronavirüsü
insanlara yaymış olabileceğine inanılıyor.

Hayvanlara ve insanlara
bulaşabilen virüsler
arasındaki sıçramalara
zoonotik vakalar adı
verilir ve bu durum az
çok yaygındır.

virüs

Bu durum, bu hayvanları pazarda satmak
amacıyla avlarken olmuş olabilir.

Bu hayvanların birinde
bulunan virüs, bir insana
sıçrayarak ona bulaşmış
olabilir.
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Hayvan

Hala hangi
hayvanın bu
virüsü insanlara
yaydığından emin
değiliz.

Ama çoğu
zaman bu virüsler
bulaştıkları kişide
çoğalamaz ve
sorun orada biter.

İnsan
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Ancak bazen virüsler bir insanda çok iyi
çoğalabilir.
Yeni koronavirüs vakasında olan da buydu.
Bu virüse, bilim insanları şu ismi verdi:

Bu virüs insanlar için yeni olduğundan dolayı
savunma hücrelerimiz, yani akyuvarlarımız,
hala onu tanımıyorlar ve bu yüzden ona nasıl
saldıracaklarını bilmiyorlar.

Koronavirüs
2
SARS-CoV-2
Akyuvarlarımız
Hayvan
(hangi hayvan
olduğu hala
bilinmiyor)
İnsan
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Akciğerlerimizin
içindeki hücreler
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Her gün akyuvarlarımız, bizi hasta
edebilecek mikropları yok etmek amacıyla
vücudumuzda devriyeye çıkar.
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Ama düşmanı tanımadıkları zaman onunla
nasıl savaşacaklarını öğrenmeleri gerekir.
Bu yüzden, onu nasıl yok edeceklerine dair
talimatlar istemek için genel merkezi ararlar.
İşte, SARS-CoV-2 ile olan da budur.
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Bu arada virüs Çin‘de insandan insana
yayılmaya başlamıştı.

Süreç çok hızlı ilerlediği için, dünyanın
her yerindeki doktorlar ve hastaneler
birçok hastaya bakmak
zorunda kaldı.

Virüsün bulaştığı bazı kişiler,
virüsün kendileriyle birlikte
geldiğinin farkında olmadan
başka ülkelere seyahat ettiler.

İşte bu nedenle
evde kalmamız
isteniyor. Böylece virüsü
kapmayız ve halihazırda
virüs bulaşmış kişiler
hastanelerde uygun bir
şekilde tedavi edilebilir.
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SARS-CoV-2 virüsünü nasıl
kapabileceğimizi anlamak çok
önemlidir.
Bu koronavirüs
havada değildir.
Bu
virüs,
bir hasta
öksürdüğünde
veya hapşırdığında
dışarı atılan tükürük
damlacıklarında
dolaşır.
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Bu nedenle,
yakınınızda bir
hasta öksürür veya
hapşırırsa virüsü
kapabilirsiniz.
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AMA!!!

Bu damlacıklar sadece 1,5 metre uzaklığa kadar
yayılabilir, bu da kollarını açmış annenizin veya
babanızın genişliği kadardır.

Damlacıklar
etrafınızdaki
birçok şeyin
üstüne düşebilir.

…virüsün bir süre daha
kalabileceği masalar,
bilgisayarlar, kapı
kolları veya
telefonlar gibi

1,5 metre
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Hasta bir kişiyle
aranızda kollarını
açmış bir yetişkinin
olduğunu düşünün.
Virüslü damlacıkların size
ulaşamaması için bu alan
yeterlidir.

Üzerinde virüs
olan bir şeye
dokunursanız...
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…veya ellerine öksüren veya
hapşıran biriyle el sıkışırsanız…

Ahhha! İşte bu yüzden öksürmek veya
hapşırmak için
kağıt mendil
kullanıp sonra
onu kapalı bir
çöp tenekesine
atmamız
gerekiyor.

…ve sonra yüzünüze
dokunursanız, virüs
size bulaşabilir.
Çünkü koronavirüsler
vücudumuza gözlerimizden,
burnumuzdan veya
ağzımızdan girebilir.
Ve mendilimiz yoksa,
ağzımızı kapatmak için
dirseğimizi kullanabiliriz–
tıpkı Batman gibi!
Böylece kimseye hastalık
bulaştırmayız (virüsü
yaymayız).
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Ve işte bu
yüzden
ellerimizi
çok iyi
yıkamamız
söyleniyor!

Bu koronavirüs nasıl
hastalığa neden
oluyor?
Bu virüsün neden olduğu hastalık

Bol
sabunla,

COVİD-19
olarak adlandırılır.

Hasta insanlar neredeyse her zaman
ateş, öksürük, baş ağrısı çeker ve
kendilerini çook yorgun hissederler.

ellerimizin
her yerini

ve sık
sık!
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Çoğu insanın yapması
gereken şey, kendilerini
daha iyi hissedene kadar evde
kalmaktır.

Hastalandıklarında
hastaneye gitmesi
gerekebilecek kişiler,
dedelerimiz ve
anneannelerimiz gibi
yaşlılar…

Sadece durumu daha da kötüleşen
hastaların hastaneye gitmesi
gerekir, çünkü bu insanlar nefes
alma konusunda sorun yaşarlar ve
hastanede onlara yardım edecek
cihazlar bulunur.

…ya da halihazırda
başka hastalıkları
olan insanlardır.
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Çocuklar bu virüsten nadiren hastalanıyor.
Ama virüsü bulaştırma riskleri olduğu için
okula gidemezler.

Korumamız
gereken
onlar!
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İşte bu yüzden evde kalmak
çok önemli!
Birbirimize yaklaşmazsak
virüs insandan insana
bulaşamaz ve bizi
hasta etmez.

Hemşireler ve doktorlar hastalara
bakmak için çok çalışıyor...

…ve bilim insanları ile
birlikte, koronavirüsle
savaşmamıza yardımcı
olacak yeni ilaçlar ve
aşılar arıyorlar.
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Bu da
doktorlara,
kendilerine en
çok ihtiyaç duyan
hastalara bakmaları
için fırsat tanıyacak ve
orada olması gerekenler
için hastanelerde yer
açacaktır.
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G EN EL

MERKEZ

Daha önce başka
pandemi olayları da
oldu, ancak er ya
da geç bittiler.

Bilinmeyenden korkmak bazen
koronavirüslerin verebileceği zarardan daha
kötüdür. Artık bu videoyu izlediğinize ve neler
olduğunu öğrendiğinize göre, nasıl yardımcı
olacağınızı biliyorsunuz: Evde kalın ve bunu
arkadaşlarınıza açıklayın ki onlar da anlayıp
sabırlı olsunlar.

Sabırlı
olmalıyız ki
akyuvarlarımız...
…bizi diğer
birçok virüs ve
mikroba karşı
savundukları
gibi SARS-CoV2‘ye karşı nasıl
savunacaklarını
da öğrensinler..
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Video bittiğinde Ali artık üzgün ya
da endişeli değildi.

Şimdi anladım:
Evde kalırsak, hem virüse
yakalanma riskimiz
azalır hem de virüs bize
bulaştıysa ve bu durumu fark
etmediysek diğer insanları
koruyabiliriz!

Büyüdüğümde
bilim insanı
olacağım!!
Ve bence
mükemmel bir
bilim insanı
olacaksın Ali!
Bunu kutlamak
için bir pasta
yapalım mı?

36

Eveeeet!!
Bir dakika…
Başak ve Burak’a
çok önemli bir
şey söylemem
gerekiyor:
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BU KİTABI KİM YAZDI?
Martha Yocupicio

Susana López

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

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.

Eva Lobatón

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.

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.

Martha, Selene ve Susana, CONACyT
Virolojide Ulusal Stratejik Araştırma
ve İnsidans Projesi tarafından
desteklenmektedir.

Meksika Viroloji Ağı nedir ve
hedefleri nelerdir?
Ülkedeki çeşitli kurumlardan bir grup araştırmacı
Meksika Viroloji Ağı’nı (Sociedad Mexicana de VirologíaSMV) kurma fikri ile bir araya geldiler. Meksika Viroloji
Ağı araştırma ve yeniliği, yüksek akademik standartlara
sahip öğrencilerin eğitimini, teknolojik gelişmeleri ve
virolojinin bilinirliğinin artırılmasını teşvik eder.
Virüsler, gezegendeki en çeşitli ve en
çok sayıda olan mikroorganizmalardır.
Bilinen tüm yaşam formlarına
bulaşabilirler ve birçok insan
hastalığından sorumludurlar.
Biyolojilerine ve hastalıktaki
rollerine ilişkin bilgimizin
artması, yeni ve geliştirilmiş
aşıların üretilmesi, antiviral
ilaçlar ve daha iyi teşhis
araçlarının tasarımı
için hayati önem
taşımaktadır.
O n l a r ı n
epidemiyolojisi,
evrimi ve ekolojisinin
incelenmesi,
bu
virüslerin yayılım ve
dağılım modellerini ve
mekanizmalarını daha iyi
anlamamızı sağlamak için

gereklidir. Bu da daha sonraki hastalıkları önlemek ve
kontrol altına almak üzere yeni yöntemler geliştirmek
için kullanılabilir.
Meksika Viroloji Ağı, temelden klinik ve epidemiyolojik
çalışmalara kadar virolojinin tüm yönlerinde araştırma
grupları arasında iş birliğine dayalı bağlantıları teşvik
etmeyi ve Meksika sağlık sisteminin viral kaynaklı acil
sağlık durumlarına etkili ve verimli bir şekilde yanıt
verme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Meksika Viroloji Ağı viroloji ile ilgili herkesi ilgilendiren
konular
hakkında
kamuyu
bilgilendirmeyi
de
amaçlamaktadır.
Yayınlarımıza ve videolarımıza aşağıdaki bağlantılardan
ulaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/SocMexViro
Soc Mex Virología - Virología Conacyt
@Viro_ConacytMX
Sociedad Mexicana de Virología
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Ali üzgün çünkü dışarı çıkamıyor.
Arkadaşlarını göremiyor, dedesini
ve anneannesini ziyaret edemiyor.
Herkes gibi o da koronavirüs
salgını bitene kadar beklemek
zorunda.
Koronavirüs nedir?
Nasıl yayılır?
Kendimizi ve ailelerimizi nasıl
koruyabiliriz?
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