
 

CORONA VIRUSES 

تک رشته هستند که   RNA  کرونا ویروس ها، ویروس هایی با اندازه متوسط، پوشش دار ودارای

نام گذاری آنها به دلیل شکل تاج آنها در زیر میکروسکوپ می باشد. این ویروس ها بزرگترین  

  120ویروس حدود  اندازه  کیلوباز را در بین ویروس ها دارند و 32تا  27با طول   RNA ژنوم از نوع

 .نانومتر می باشد

اما ویروس   .دسته طبقه بندی می شوند: آلفا، بتا، گاما و دلتا 4ی کرونا ویروس به زیرخانواده 

 انسانی در دو دسته ذیل قرار دارد. 
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های مهم و جهش، اما دانشمندان بر گیردصورت میهای جدید دائما جهشدر ویروس کرونا 

شوند. خطرناک متمرکز می  
 

  

 

 

 

 

 

 

آسپاراژین را به اسید آمینه تیروزین تبدیل می کند و   اسید آمینه ویروس ، 501در اسید آمینه 

چسبد. محمکتر می یباعث تغییر شکل پروتئین ویروس شده و به سلولهای انسان  

برنا   از خبرگزاری  اعالم   های موجودترین جهشیکی از نگران کننده به گزارش گاردین و به نقل 

می   E484K  شده  که سبب  آنتی  گردداست  از  یا  بادی برخی  واکسیناسیون  در  های ساخته شده 

را در انواع    E484K  جهش  عفونت قبلی کار سختری برای مقابله داشته باشند. متخصصان ژنتیک

 اند.آنگوال مشاهده کرده  ویروس آفریقای جنوبی، برزیل، انگلیس، نیویورک، نیجریه، و اخیرا

انتشار ویروس و حفظ سالمتی خود و  بنابراین همه ما   ملزم به رعایت نکات   جامعهجهت کاهش 

ایران  باشیم. بهداشتی می  دانشمندان  انجام شده در سراسر جهان،  تحقیقات  با  در همزمان  ی هم 

-ای از کارهای انجام شده در کشور میاند که جدول ذیل نمونهجهت ساخت واکسن تالش نموده 

 باشد. 

  ) به گزارش خبرگزاری مهر(ایرانی کرونای  های فعال واکسنجدول پروژه 
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