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2019 yılınDa dünyAda yEnİ ve tehLİkelİ bİr kötü adam 
türedİ. 

Adı SivRi Adam.
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Sivri Adam, COVID-19 hastalığına neden olan 
SARS-CoV-2 adındaki koronavirüsü temsil 
ediyor. Bu virüs yüzeyinden fışkıran sivri 
proteinlerle kapli ve bu yüzden bir kral tacını 
andırıyor. Zaten ‘korona’ taç demek!!

 Bil im Molası
sivri protein

SİvRİ Adam yAnDaşlarını 
topLar…

BENI TAKIP 
EDIN!!!

INSANLARI 
HASTA EDELIM!

Ve der kİ…

.
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Hücreler muhteşem fabrikalar gibidir 
ve enerji üretmek veya protein 

yapmak gibi değişik işler için ayrı 
bölümleri vardır. Deriye benzeyen ince 

bir zar, hücreyi çevreler ve bir kapı 
bekçisi gibi giren çıkanı denetleyerek 

hücreyi korur.

GIDIP ŞU FABRIKAYA 
EL KOYALIM!

Bilim  Molası

…İlK hedef fabRİkaları ele geçİrMek.

       
   hücre zarı
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Hücre zarı, bir bekçi gibi hücreleri korur. ACE2 proteini adı 
verilen kapılardan girmek için özel izin gerekir.  
SARS-CoV-2 yüzeyindeki sivri proteinleri giriş izni olarak 
kullanıp hücrenin ACE2 reseptörlerinin kilidini açar ve 
hücreye girer.

    B

ili m 

SİvRİ Adam ve yAnDaşları 
gİrİş İzNİ alır…

 Mola sı

fabRİkaYa gİrer ve 
orTalığı talan eder.

GIRI  IZNIMIZ VAR!

U KAPIDAN GIREBILIRSINIZ.

Ş

Ş

Ş

SIZI IÇERI 
ALSAM MI?
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-KONTROL ODASI-

Yukleniyor...

Daha çok yandas 

yapilsin mi? 

Onayla: __

.. .

SİvRİ Adam fabRİkanın 
makİnalarını kulLanarak 
daha da çok yAnDaş 
üretMeYe başlar.
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Hücrelerin içinde vücudun genetik maddesi (DNA ve RNA) bulunur. DNA, 
hücre yapmak ve işletmek için gereken bütün bilgiyi barındırır. Yani hücre 
ve dolayısıyla vücudunuz için bir kullanım kılavuzu gibidir. Hücreyi bir 
fabrika olarak düşünebilirsiniz. Bütün fabrikalar gibi hücrenin de işcilere 
ihtiyacı vardır ve hücrenin işçileri proteinlerdir. Hücreler kendi işçilerini 
yani proteinleri ribozom denen makinaları kullanarak yaparlar, ama bu 
fabrikalar kullanım kılavuzu olan DNA’dan uzaktır. Yapım talimatlarını 
hücrenin bir yerinden öteki yerine iletmek için hücre bir haberci kullanır; 
bu haberci ya da mesajcı RNA’ya mRNA denir.

  Bi lim  Molası

proteinler
ribozom

mRNA

SARS-CoV-2 içinde RNA da olmak üzere birçok molekül barındırır. Virüs 
ACE2 kapısından hücreye girip enfekte ettiğinde, ribozom makinaları 
virusün RNA’sını görür ve hücrenin kendi proteinleri yerine virüs pro-
teinleri üretmeye başlar!
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Ötekİ fabRİkalar da İşgal edİlMesİn dİyE ne 
yApabİlİrİz? Bİzİ kİm kurTarabİlİr? NeYse kİ MelDa RnA 
ve moleküler süperKahRamanLar ekİbİ var!

       M
elda RNA 
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  Bayan

        
 Antikor         Bay T

         Hücresi
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BÖYLE SIVRI ÇIKINTILARI 
OLANLARI FABRIKAYA 

ALMAYIN!

-DAHA SONRA-

BIZIM GIRI 
IZNIMIZ VAR!

MelDa RnA ve ekİbİ, fabRİka bekçİlerİnİ SİvRİ Adam ve 
yAnDaşları hakKınDa uYarır ve onLarı İçerİ 
sokMamalarını söyler. 

Ş

BIR 
BAKAYIM…

NE DERSIN, 
BAYAN 

ANTIKOR? 
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SENIN SIVRI 
ÇIKINTILARIN 

VAR, SENI IÇERI 
ALAMAM!

-BAYAN ANTIKOR’UN GÖZÜNDEN-

TARANIYOR... UYARI! SIVRILIKLER 

TESPIT EDILDI

Yaşasın! Moleküler 
süperKahRamanLar SİvRİ 
Adam’ın ötekİ 
fabRİkaları ele 
geçİrMesİnİ enGelLedİ!

-BAYAN ANTIKOR’UN GÖZÜNDEN-
.

.

. .

. .
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 Bil im Molası
Hatırlarsanız, mRNA hücrelerimizde protein yapma talimatlarını taşıyan 
habercilerdir. Nasıl ki fabrikaların bir mobilyayı birleştirmek için talimatlara 
ihtiyacı varsa, hücrelerin de protein yapması için talimatlar gerekir.  

mRNA aşıları SARS-CoV-2 virüsünü yapmak için gereken bütün talimatları 
içermez. Sadece bir virüs proteinini yapmak için gereken bilgiyi içerir, o 
da sivri proteindir! Bu sivri protein insana ait olmadığı için, bağışıklık 
sistemi sivri protein yapan hücrelere karşı saldırıya hazırlanır. Bu kulağa 
kötü bir şey gibi gelse de aslında tam tersi! Aşı böylece vücudun 
bağışıklık sistemini SARS-CoV-2 saldırısına karşı savaşmak için hazır hale 
getirir.

sivri proteinler

ribozom

mRNA
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Bağışıklık sisteminin hücreleri SARS-CoV-2 gibi saldırganlardan koruması 
için antikorlar (Bayan Antikor gibi) ve T hücreleri (Bay T Hücresi gibi) 
beraber çalışırlar. Orada işi olmayan yabancıları bulmak, tanımak ve yok 
etmek için beraberce vücudu kolaçan ederler.

Aşı olunca, bağışıklık sistemi güçlü bir antikor ve T hücresi 
ordusu kurup savaşa hazırlanır! Vücudumuzun moleküler 
süperkahramanları hasta olmayalım diye iş başında!

antikorlar

bağışıklık hücreleri
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