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VİRÜSLER ÇOK GÜÇLÜDÜR

Virüslerin var olduklarını biliyoruz Virüslerin var olduklarını biliyoruz 
ancak o kadar küçüklerdir ki onları ancak o kadar küçüklerdir ki onları 

çıplak gözle göremeyiz.çıplak gözle göremeyiz.

Virüslerin, gezegenimizin ekolojikVirüslerin, gezegenimizin ekolojik
dengesini sürdürmek veya bizidengesini sürdürmek veya bizi

zararlı organizmalardan kurtarmak  zararlı organizmalardan kurtarmak  
gibi çok etkileyici görevleri vardır.gibi çok etkileyici görevleri vardır.

Virüsler çok kötü olarak bilinirler ama Virüsler çok kötü olarak bilinirler ama 
aslında sadece bazıları hastalıklara aslında sadece bazıları hastalıklara 

yol açar.yol açar.

DÜŞMAN
HÜCRE

BAKTERİ
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VİRÜSLER ŞUNLARDAN OLUŞUR:

Genetik materyali Genetik materyali 
koruyan protein koruyan protein 
çeperi.çeperi.

KAPSİT

Virüsleri bir kılıf gibi saran proteinler içeren lipid zar. Vay Virüsleri bir kılıf gibi saran proteinler içeren lipid zar. Vay 
canına! Böylece binlerce farklı şekil ve görünüşe sahip canına! Böylece binlerce farklı şekil ve görünüşe sahip 
olabilirler. Bazılarında ise bu zar yoktur. Çıplak gezerler.olabilirler. Bazılarında ise bu zar yoktur. Çıplak gezerler.

VİRAL ZARF

Virüslerin nasıl Virüslerin nasıl 
çoğaldıkları çoğaldıkları 
konusundaki tüm konusundaki tüm 
bilgileri içeren genetik bilgileri içeren genetik 
materyal.materyal.

DNA veya RNA



VİRÜSLER NASIL ÇOĞALIR?

1.

RİNOVİRÜS

KUŞ
GRİBİ

BAKTERİYOFAJ

Bakteri, tek bir hücreden oluşan Bakteri, tek bir hücreden oluşan 
canlı bir organizmadır.canlı bir organizmadır.
Beni virüsle karıştırma!Beni virüsle karıştırma!

Merhaba!Merhaba!
Ben soğuk Ben soğuk 
algınlığı algınlığı 
virüsüyüm.virüsüyüm.

Burundan veya Burundan veya 
ağızdan vücuda girerim.ağızdan vücuda girerim.
İşte buradayım!İşte buradayım!

Virüsler çok ilginçtirler çünkü sadece hücrelerin Virüsler çok ilginçtirler çünkü sadece hücrelerin 
içine girip onlara hastalık bulaştırarak çoğalabilirler. içine girip onlara hastalık bulaştırarak çoğalabilirler. 
Hücreler;  örneğin bakteriler, bitkiler, hayvanlar Hücreler;  örneğin bakteriler, bitkiler, hayvanlar 
veya senin gibi insanlardan oluşan tüm canlı veya senin gibi insanlardan oluşan tüm canlı 
organizmaların temel yapı birimleridir. Kaçalım!organizmaların temel yapı birimleridir. Kaçalım!
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O hücreye O hücreye 
talimatlar, daha talimatlar, daha 
doğrusu emirler doğrusu emirler 
veririm (bunlar veririm (bunlar 
genetik şifremde genetik şifremde 
yazılıdır). yazılıdır). 

Hücrelerden birine Hücrelerden birine 
girerim. girerim. 
Sana hastalık Sana hastalık 
bulaştırmaya bulaştırmaya 
başlarım!başlarım!

Hücre, virüs üretim fabrikasına dönüşür. Hücre, virüs üretim fabrikasına dönüşür. 
Onu ele geçirdim!Onu ele geçirdim!

Burada iş bitti. Burada iş bitti. 
Şimdi başka hücreye!Şimdi başka hücreye!

Ardından, hastalık Ardından, hastalık 
bulaşan hücre ölür.bulaşan hücre ölür.

Bu sırada sen de hastalanırsın.Bu sırada sen de hastalanırsın.


