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NĂM 2019, CÓ MỘT TÊN ÁC NhÂN MỚI TOaNh VÀ “QUẬY 
BANh” ĐÃ XUẤT HIỆN TrÊN ThẾ GIỚI. 

TÊN CỦA HẮN LÀ NgƯỜI GAi - 
SpIKE MAN. 
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Người Gai - Spike Man đại diện cho virus corona, 
hay còn có “nghệ danh” là SARS-CoV-2, gây ra 
bệnh COVID-19. Virus được bao phủ bởi một lớp 
“áo giáp” toàn là protein gai tua tủa nhô lên như 
một chiếc vương miện. Đó là lý do tại sao nó 
được gọi là coronavirus – “corona” có nghĩa là 
vương miện!

Th ông tin khoa protein gai

SpIKE MAN TrIỆU HỒI…..       

TẤT CẢ HÃY 
THEO TA!

CHÚNG TA CÓ 
THỂ LÀM CON 
NGƯỜI BỊ ỐM

VÀ RA LỆNh ChO ĐỘI QUÂN 
CỦA HẮN….

hoc
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Tế bào là những nhà máy kì diệu, với các 
phân đoạn riêng lẻ hoàn thành các công việc 
khác nhau, chẳng hạn như tạo năng lượng từ 
thức ăn và hình thành các protein. Mỗi nhà 
máy sẽ có một người gác cổng mang tên 
“Màng tế bào”, có hình dạng như một lớp da 
mỏng bao quanh và bảo vệ tế bào bằng 
cách theo dõi những thứ ra vào tế bào.

ĐI CHIẾM NHÀ MÁY 
THÔI NÀO

…ĐỘT NhẬP VÀ TẤN CÔNg CÁC NhÀ MÁY

màng tế bào

Th ông tin khoa hoc
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Màng bảo vệ tế bào hoạt động như một người gác cổng để bảo vệ các tế bào. 
Mỗi lần có “khách” ghé thăm, màng tế bào sẽ yêu cầu vị khách lạ mặt này xuất 
trình một loại thẻ vào cổng đặc biệt có tên là protein ACE2, nằm trên bề mặt 
của một số tế bào. Tên ác nhân SARS-CoV-2 đã sử dụng các protein gai lợi hại 
của mình để lấy được thẻ vào cổng, sau đó mở khóa các thụ thể tế bào và 
thành công lẻn vào được bên trong tế bào. 

SpIKE MAN VÀ ĐỘI QUÂN CỦA 
HẮN ĐƯỢC PhÉP… 

…VÀO TrONg NhÀ MÁY 
VÀ LÀM LOẠN.

Th ông tin khoa hoc

CHÚNG TÔI CÓ THẺ VÀO CỔNG!

THÔI ĐƯỢC, VÀO ĐI! 

ĐI ĐÂU MÀ 
ĐÔNG QUÁ 

VẬY NÈ?
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-PHÒNG ĐIỀU HÀNH-

DANG  SAN XUAT...

TAO THÊM NHIÊU 

TAY SAI? XÁC  

NHAN: __

SpIKE MAN SỬ DỤNg MÁY 
MÓC CỦA NhÀ MÁY ĐỂ TẠO 
RA NhIỀU TAy SAi ChO ĐỘI 
QUÂN CỦA HẮN
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Các tế bào trong cơ thể chúng ta chứa các vật liệu di truyền (Gọi là DNA và 
RNA). DNA chứa tất cả những thông tin cần thiết để tạo ra và duy trì các tế 
bào. DNA giống như một tài liệu hướng dẫn cho tế bào và toàn bộ cơ thể của 
chúng mình. Bạn có thể xem tế nào như một nhà máy. Như tất cả các nhà 
máy khác, tế bào cần công nhân, và công nhân được gọi là protein. Tế bào 
tạo ra công nhân protein bằng việc sử dụng các máy móc gọi là ribosom, tuy 
nhiên các máy ribosom này khác với tài liệu hướng dẫn DNA. Để trao đổi 
thông tin hướng dẫn từ một phần của tế bào đến các máy móc ở vị trí khác 
trong tế bào, tế bào sẽ sử dụng một người đưa tin được gọi là mRNA.

protein
ribosome

mRNA

SARS-CoV-2 chứa nhiều phân tử, bao gồm cả RNA, bên trong vi rút. Khi virus 
đột nhập vào tế bào đi qua cửa ACE2, máy ribosom sẽ nhìn thấy RNA của 
virus, ngay lập tức nó sẽ tạo ra protein của virus, thay vì nhìn thấy mRNA của 
tế vào và tạo ra protein của tế bào! 

Th ông tin khoa hoc
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ChÚNg TA CÓ ThỂ LÀM GÌ ĐỂ NgĂN ChẶN SỰ TẤN CÔNg VÀO CÁC 
NhÀ MÁY? Ai CÓ ThỂ GIÚP ChÚNg TA? MAy MẮN ThAy, EMmA RnA 
VÀ BIỆT ĐỘI SIÊU ANh HÙNg PhÂN TỬ CỦA CÔ ẤY ĐÃ CÓ MẶT VÀ 
SẴN SÀNg RA TAy! 

      E
mma RNA 
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   Mr. T

       
binh Antibody       
    Nữ chiến

        
   Anh hùng

9



58

140.116
VEL c en

ĐỪNG CHO BẤT KỲ KẺ LẠ 
MẶT NÀO MẶC ÁO GIÁP 

GAI VÀO NHÀ MÁY!

-SAU ĐÓ-

CHÚNG TÔI CÓ THẺ 
VÀO CỔNG ĐÂY NÀY!

EMmA RnA VÀ BIỆT ĐỘI CỦA CÔ ẤY GIÚP NgƯỜI GÁC CỔNg 
NhẬN DIỆN SpIKE MAN VÀ ĐỒNg BỌN, ĐỒNg ThỜI NgĂN 
ChẶN KhÔNg ChO HỌ ĐỘT NhẬP VÀO NhÀ MÁY. 

ĐỂ TÔI KIỂM 
TRA XEM… 

CÔ NGHĨ SAO, 
ANTIBODY?

10



58

140.116
VEL c en

-Ý KIẾN CỦA NỮ CHIẾN BINH ANTIBODY-

DANG QUÉT… CANH BÁO! DÃ 

PHÁT HIÉN GAI

QUÁ ĐỈNh! CÁC SIÊU ANh 
HÙNg PhÂN TỬ CỦA ChÚNg 
TA ĐÃ ThÀNh CÔNg GIẢI 
CỨU CÁC NhÀ MÁY KhỎI 
TÊN SpIKE MAN TÀN ÁC!

-Ý KIẾN CỦA NỮ CHIẾN BINH ANTIBODY-

CÁC ANH CÓ GAI! 
TÔI KHÔNG THỂ 
CHO CÁC ANH 
VÀO TRONG!
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Hãy nhớ rằng mRNA là một người đưa tin có nhiệm vụ truyền tải các 
hướng dẫn để giúp tế bào tạo ra thêm nhiều protein. Tương tự như các 
nhà máy cần hướng dẫn để có thể lắp ráp máy móc, thì các tế bào cần 
hướng dẫn để sản xuất protein.

Vaccine mRNA không chứa tất cả các hướng dẫn để tạo ra một virus  
SARS-CoV-2 hoàn chỉnh. Nó cung cấp hướng dẫn cho các ribosome 
trong tế bào để tạo ra 1 loại protein duy nhất: protein gai! Bởi vì protein 
gai không phải là protein của con người nên hệ miễn dịch sẽ tấn công 
các tế bào chứa các hướng dẫn dùng để sản xuất protein gai. Mặc dù 
điều này thoạt nghe có vẻ không có lợi cho cơ thể chúng mình, nhưng 
đó thật ra là một điều tốt! Nghĩa là vaccine đang đào tạo hệ thống miễn 
dịch sẵn sàng chống lại nếu SARS-CoV-2 xâm nhập!

protein gai

ribosome

mRNA

Th ông tin khoa hoc
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Để hệ miễn dịch bảo vệ tế bào khỏi sự xâm nhập của các tác nhân bên 
ngoài như SARS-CoV-2, những kháng thể (Như Nữ chiến binh Antibody) và 
tế bào T (Như Anh hùng Mr. T) sẽ làm việc với nhau. Họ sẽ di chuyển khắp cơ 
thể để tìm kiếm, nhận dạng và tiêu diệt những thứ không thuộc về cơ thể. 

Khi tiêm vaccine, hệ miễn dịch sẽ chuẩn bị một kho vũ khí 
mạnh bao gồm kháng thể và tế bào T để sẵn sàng chiến 
đấu! Các siêu anh hùng phân tử của cơ thể chúng ta luôn 
làm việc chăm chỉ để giúp chúng ta không mắc bệnh!

kháng thể 

tế bào miễn dịch
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