
 چرا کرونا ویروس به این راحتی بین مردم گسترش می یابد؟

ًفر در جْبى، داًطوٌذاى بِ سرعت در پی یبفتي  011111بب عبَر تعذاد هبتالیبى بِ کرًٍب ٍیرٍض از هرز 

 علت ایي گسترش سریع ٍیرٍض در بیي هردم ّستٌذ.

)ٍجَد یک ًَع پرٍتئیي در  یک ٍیصگی کلیذی بِ ،تحلیل ّبی سبختوبًی ٍ شًتیکی اًگطت ضوبر اًجبم یبفتِ

در  ر سریع آىتَضیحی برای اًتطبکِ هوکي است  در هَرد ایي ٍیرٍض دست یبفتِ است سطح ٍیرٍض(

 ببضذ.  (SARS)ضذیذ  بب کرًٍب ٍیرٍض سٌذرٍم تٌفسی حبد همبیسِ

گرٍُ دیگری از هحممیي در حبل تحمیك بر رٍی درگبّی ّستٌذ کِ ٍیرٍض جذیذ از طریك آى ٍارد ببفت ّب 

پرٍتئیي ٍیرٍض ّر دٍ هی هی ضَد. ایي درگبُ یک گیرًذُ ٍالع بر رٍی غطبء سلَل ّبست. گیرًذُ سلَلی ٍ 

ببعث هْبر پبتَشى گردد. گرچِ هحممیي هعتمذًذ کِ  هوکي استدارٍّبیی لرار گیرًذ کِ  تَاًٌذ ّذف ببلمَُ

 برای اطویٌبى یبفتي از ایي اهر ٌَّز خیلی زٍد است.

چسبذ. استفبدُ هی کٌذ کِ بِ غطبء سلَل هی  Spikeکرًٍب ٍیرٍض برای عفًَی کردى سلَل از یک پرٍتئیي 

آى از دیگر خَیطبًٍذاى ًسدیک خَد  Spikeآًبلیس شًَهیک کرًٍبٍیرٍض جذیذ ًطبى هی دّذ کِ پرٍتئیي 

 فعبل هی ضَد. Furinهتفبٍت است. ایي پرٍتئیي دارای هکبًی است کِ تَسط آًسیوی بٌبم 

ِ ّب، کبذ ٍ رٍدُ در بسیبری از ببفت ّبی بذى اًسبى از جولِ ری Furinایي ًکتِ حبئس اّویت است چرا کِ 

ّب ٍجَد دارد ٍ ایي بذاى هعٌی است کِ ٍیرٍض تَاًبیی ببلمَُ تْبجن بِ ببفت ّبی هختلف بذى را دارد. ایي 

یبفتِ هی تَاًذ برخی ًطبًِ ّبی هطبّذُ ضذُ در بیوبراى هبتال بِ کرًٍبٍیرٍض از لبیل ًبرسبیی کبذ را 

 تَضیح دّذ. 

 (activation site)بى ٍیرٍض بیي اًسبى ّب را ٍجَد یک هکبى فعبل گرٍُ دیگری از هحممیي علت اًتمبل آس

 ر هَرد ًمص چٌیي هکبًی ّطذار دادُبر رٍی آى هی داًٌذ. اهب گرٍُ دیگری از هحممبى در خصَظ اغراق د

 ند.ا
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