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Investigation of the Viral Fusion Proteins Mechanism and 
Their Analysis in Different Viruses

[1] In vitro translocation experiments with RxLR-reporter fusion proteins of Avr1b from 
Phytophthora sojae and AVR3a from ... [2] Medical-molecular ... [3] Juno is the egg Izumo 
receptor and is essential for mammalian … [4] Single-particle kinetics of influenza virus 
membrane ... [5] The ancient gamete fusogen HAP2 is a eukaryotic class II fusion ... [6] 
Crystal structure of glycoprotein B from herpes simplex ... [7] Viral membrane ... [8] 
Mechanisms of virus membrane fusion … [9] Cathepsin L functionally cleaves the severe 
acute respiratory syndrome coronavirus class ... [10] Relating structure to evolution in class 
II viral membrane fusion ... [11] Class III viral membrane fusion … [12] Membrane 
permeabilization design of antimicrobial peptides based on chikungunya virus fusion 
domain scaffold and its antibacterial activity against gram-positive Streptococcus 
pneumoniae in respiratory ... [13] The three lives of viral fusion … [14] Viral membrane ... 
[15] Autophagy induction regulates influenza virus replication in a time-dependent ... [16] 
Evaluation of cellular responses for a chimeric HBsAg-HCV core DNA vaccine in … [17] 
Mechanisms of influenza viral membrane ... [18] Filovirus entry: A novelty in the viral fusion 
... [19] Cellular entry of ebola virus involves uptake by a macropinocytosis-like mechanism 
and subsequent trafficking through early and late … [20] Enhanced cell immune responses 
to hepatitis C virus core by novel heterologous DNA prime/lambda nanoparticles boost in ... 
[21] Ebola virus entry requires the cholesterol transporter ... [22] Filovirus entry into cells-
new ... [23] The effect of oncolytic reovirus infection on nitric oxide secretion and induction 
of apoptosis in adipose tissue-derived mesenchymal … [24] The NS16 protein of 
aquareovirus-C is a fusion-associated small transmembrane (FAST) protein, and its activity 
can be enhanced by the nonstructural ... [25] Broome virus, a new fusogenic Orthoreovirus 
species isolated from an Australian ... [26] The reovirus fusion-associated small 
transmembrane (FAST) proteins: Virus-encoded cellular ... [27] Reovirus FAST proteins: 
Virus-encoded cellular ... [28] Designing improved active peptides for therapeutic 
approaches against infectious ... [29] HIV-1 fusion inhibitor peptides enfuvirtide and T-1249 
interact with erythrocyte and lymphocyte ... [30] Multifaceted action of Fuzeon as virus-cell 
membrane fusion ... [31] Enfuvirtide: First fusion inhibitor for treatment of HIV ...

Viral fusion protein through protected areas called fusion peptide are essential for entry of 
the virus into the host cell by membrane integration. Fusion phenomenon occurs at the host 
cell surface or in the cytoplasmic compounds and in cytoplasmic components. The fusion 
proteins are divided into three categories according to variations that are likely during the 
fusion. In the first category, which includes viruses such as orthomixo, paramyxo, filo, corona, 
and retroviruses, definite domains of fusion proteins are cleaved and removed and they 
become mature and functional. The second group of fusion proteins is alpha and flaviviruses 
become their functional form without cleavage. The third category also includes viruses such 
as vesicular stomatitis, herpes simplex, and baculovirus, they have common features of the first 
and second categories.
The changes in fusion protein in the levels before and after fusion, description of fusion proteins 
in viruses such as influenza, filo, and reoviruses as a prototype of fusion protein viruses and 
their therapeutic applications of fusion protein as potential drugs such as Lactoferrin and 
Enfuvertide in preventing the occurrence of fusion phenomenon is an important issue for 
consideration about multiplication and virus entry.
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  چکيده
 پپتیدهای ملشا شدهحفاظت نواحی دلیلبه ویروسی فیوژن هایپروتئین
 غشای و مختلف هایویروس غشای ادغام واسطه به ورود فعالیت برای فیوژنی
 باتیترک در ای میزبان سلول سطح در فیوژن پدیده .هستند ضروری میزبان سلول
 ویروسی فیوژن یهاپروتئین .افتدمی اقاتف سیتوپالسمی یاجزا در و یتوزولیس
 .گیرندمی قرار دسته سه در شوندمی متحمل فیوژن طی که تغییراتی حسب بر

 رترو و کرونا فیلو، پارامیکسو، اورتومیکسو، مانند ییهاویروس شامل اول دسته
 حذف و برش از پس یوژنف یهاپروتئین هاویروس از دسته این در .است
 در فیوژن یهاپروتئین .رسندمی خود عملکردی و بالغ شکل به نواحی بعضی
 خود کردیلعم شکل به برش ایجاد بدون فلیوی، و آلفا مانند ییهاویروس
 ،استوماتیت وزیکولو مانند هاییویروس شامل سوم دسته .شوندمی تبدیل
 هایدسته با مشترکی هایویژگی دارای ها،ویروسباکولو و سیمپلکس هرپس
  .هستند دوم و اول

 فیوژن شرح فیوژن، از بعد و قبل سطوح در فیوژن یهاپروتئین تغییرات بررسی
 پروتوتایپ عنوانبه رئو و فیلو آنفوالنزا، مانند ییهاویروس در هاپروتئین
 و فیوژن یهاپروتئین درمانی کاربردهای و پروتئین این دارای یهاویروس
 این وقوع از جلوگیری در اینفیوورتاید و الکتوفرین مانند داروهایی اثر مکانیزم
 که زندمی رقم را ویروس ورود و همانندسازی در مهم بسیار لیمسا - پدیده
  .است مهم بسیار آن بررسی
 ،روسیرئوو روس،یلوویف آنفوالنزا، روسیو وژن،یف دیپپت وژن،یف یهاپروتئین :هاکلیدواژه

	دیوورتاینفیا
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  مقدمه
 هایسلول تمام در که ست ایپدیده سلولی، ادغام یا فیوژن
 در پدیده این. افتدمی اتفاق هاویروس و هاقارچ گیاهی، جانوری،
 و شناسایی اتصال، مراحل شامل جانوری و گیاهی یهاسلول
 .]1, 2[است مجاور سلول دو محتویات ادغام
 فیوژن یوکاریوتی، یهاسلول در پدیده این وقوع بارز مثال
 .]3[است (تخم) یگوتز سلول تشکیل نهایت در و گامتی هایسلول
 رو که است الیهدو لیپید دو ترکیب غشایی، فیوژن پدیده از منظور
 از پدیده این انجام برای الزم انرژی. اندگرفته قرار یکدیگر روی به

 و شده تامین الزم یهاپروتئین شکل تغییر از حاصل انرژی طریق
 خاص یهامکان در که است هاییمکانیزم کنترل تحت
 قرار یتوزولیس باتیترک در ای و سلول سطح مثل کیولوژیزیف

 .]4[دندار 

 یهاسلول در باستانی گامت فیوزوژن یک پیدایش جالب نکته
 فیوژن هایپروتئین با که )۱ (شکل است HAP2 نام به گامتی
 2HAP که طورهمان .]5[دارد فراوانی همولوژی ویروسی II کالس
 II کالس هایفیوژن پپتید شود،می وارد هدف گامت غشای در

 هدف سلول غشای به هاویروس اتصال سبب نیز ویروسی
 آزادسازی از پیش مرحله آخرین غشایی فیوژن .]6[دنشومی

. است میزبان سلول یتوزولس در انولوپ از ویروسی محتویات
 ساختاری تغییرات و غشا هایواکنش توسط فیوژن پدیده

 اتفاق ویروس انولوپ روی بر قرمست فیوژن مخصوص یهاپروتئین
 ویروس مانند دارپوشینه یهاویروس تنها رو این از افتد،می

 ابوال ویروس ،)HIV( انسانی ایمنی نقص ویروس ،)IFV( آنفوالنزا
(EBOV) مپلکسیس هرپس روسیو و (HSV) انجام توانایی 
 این سطحی یهاپروتئینگلیکو. ]7[دارند را غشایی فیوژن
 هایقسمت به دسترسی و غشایی فیوژن امانج سبب ،هاویروس
 مرحله فیوژن پدیده اصلی مولکولی مرحله. ندشومی سلول داخلی
 فیوژن پپتید به موسوم فیوژن، یهاپروتئین گریزآب سکانس ورود
  .]8[است سلول و ویروس غشای ادغام و هدف سلول غشای به

  

 
 دیپپت یدارا یهاویروس از TBE روسیو و HAP2 یساختار  شباهت )۱ شکل
 II کالس وژنیف

  
  :شوندمی تقسیم دسته سه به ویروس فیوژنی یهاپروتئین
 دچار انتقال از پس هاپروتئین این :۱ کالس وژنیف یهاپروتئین
 فیوژن یک ساخت به منجر معمول طوربه و شکل تغییر و برش

 پارامیکسو، تومیکسو،اور  مانند ،شوندمی آمینوترمینال پروتئین
 سبب نهایت در فیوزوژنی ساختارهای انتقال. هاویروسرترو و فیلو

 از پس مرحله در فاهلیکسآل صورتبه گانهسه ساختارهای تشکیل
 سازپیش شکل در ابتدا در هاپروتئین فیوژن این. ]9[شودمی فیوژن
 توسط پروتئینی هایبرش از پس و هستند غیرفعال صورتبه

  .]8[شوندمی تبدیل پایدار و فعال شکل به مخصوص هایآنزیم
 و یویفل شاملها این پروتئین :۲ کالس وژنیف یهاپروتئین

 نیا وژنیف یهاپروتئین اول دسته برخالف. هستند هاویروسآلفا
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 آنها اشکال. شوندمین برش دچار شدنساخته از سپ دسته
 دسته این. ]10[است بتا صفحات با گانهسه ساختارهای صورتبه

 با و شوندمی تولید هاچاپرون همراه به هاپروتئین فیوژن
 خود رپایدا شکل به هاچاپرون همراه به مناسب تاخوردگی

 .]8[رسندمی
 یهاویروس شاملها این پروتئین :۳ کالس وژنیف یهاپروتئین
 هاویروسباکولو و سیمپلکس هرپس ،(VSV) استوماتیت وزیکولو

  .]11[هستند دوم و اول دسته هایویژگی از ترکیبی دارای و
 ورود نیح داریپا و فعال حالت به دنیرس هاویروس یبعض در
 یهاپروتئین مثال یبرا د،یآیم وجود به زبانیم سلول به روسیو

GP از یکی توسط هستند، وژنیف مسئول ابوال روسیو در که 
 حالت به نیکتپس نازیپروتئ نام به زبانیم سلول یداخل باتیترک
 .]8[دیآیدرم خود فعال

  فیوژنی هایمکان وقوع واکنش
لی سیتوزو ترکیبات در یا و سلول سطح در توانداین پدیده می

سلول اتفاق افتد. مهار پدیده فیوژن سبب سرکوب عفونت ویروس 
 در. ]2, 12[است روسیو ریتکث مهار یهاروش از یکی و شودمی
 ۱ کالس ویروسی یهاپروتئینگلیکو توسط غشایی فیوژن ،۲ شکل
 که طورهمان ه است.شد داده نمایش )ابوال و HIV، IFV (شامل
 پوشینه بالغ یهاپروتئینگلیکو ،شودمی مشاهده شکل در
 زیرواحدهای از یک هر اند،قرار گرفته آنگانه بر روی صورت سهبه
 قسمت یک و سطحی قسمت یک از ترکیبی هاپروتئینگلیکو این
های ه(میل فیوژنی پپتیدهای ابتدا .است (TMD) غشایی بین
اندازی پدیده با راه .هستند مانندصورت غیرفعال و لوپبه رنگ)قرمز

 نیپروتئ و آیندمی در خطیصورت به فیوژن یهاپروتئین فیوژن،
شود. این ورود می هدف غشای وارد اصلی بخش عنوانبه فیوژن
 هدف سلول و ویروس غشای شکل و ساختار خوردگیهمسبب به

 حالت در فیوژنی یهاپروتئین شدنکشیدهعقببهشود. می
 مرحله درشود. می فیوژننیمه حالت تشکیل سبب سریسنجاق
 تاییسه هسته واسطه به ویروس و سلول خارجی غشای نهایی

 یک گیریشکل به و ادغام کاملصورت به فیوژن یهاپروتئین
 پپتیدها فیوژن نیز مرحله این درشود. می منجر کامل منفذ
  .]13[هستند غیرفعالصورت به
  

 
 پروتئین با یهاویروس در فیوژنی یهاپروتئین فعالیت کلی شمای )۲ شکل
  )روسیابوالو و HIV، IFV (مانند ١ سکال فیوژن

  

  کانفورمیشنال تغییرات ایجاد با یوژنف وقوع
 فیوژن از قسمتی قرارگرفتندرمعرض سبب کانفورمیشنال تغییرات
 دیگر ویروسی غشای یا سلول غشای وارد کهشود می هاپروتئین
 نامیده (FP) ویروسی هایفیوژن پپتید نواحی این. شد خواهد
 ۱۶-۳۶ طول به یااندازه که گریزآب هایتوالی این. شوندمی
 فیوژن میانی یا آمینی انتهای قسمت در دارند، دیاسونیمآ

صورت به ویروسی مختلف هایخانواده در و دارند قرار هاپروتئین
 .]14[هستند شدهحفاظت
 هاپروتئین فیوژن در فیوژن از بعد و فیوژن از قبل اشکال مقایسه

  ۳ و ۲ ،۱ گروه سه در
 از قبل اشکال معموالً  ،شودمی دهید ۳ شکل در که طورهمان
 غشای در فیوژن از بعد اشکال و ویروسی غشای در فیوژن
 از بعد گانهسه ساختار هر. شوندمی مشاهده سلولی شدهادغام
  . است شده مشخص چپ سمت، ۳ شکل در فیوژن

  

 
 از بعد و قبل حاالت در ویروسی یهاپروتئین فیوژن از هاییمثال )۳ شکل
 دهید مثال عنوانبه یروسیو دها،یپپت وژنیف گروه سه از کدام هر از ؛وژنیف
 وژنیف و یرنگ صورتبه هاپروتئین وژنیف هامثال از کدام هر در. شودمی
 گانهسه یهاپروتئین نیهمچن .اندشده داده شینما سبز رنگ به دهایپپت
 یحاو حالت سه هر در زرد یهانیدوم.  هستند قرمز و زرد رنگ به )مری(ترا
  .هستند هاوژنیف دیپپت

  

برای  گانهسه ساختار رویروبه زنجیره راست سمت اشکال در
 دومین به کهل کربوکسی انتهای. است شده کشیده بیرون استخراج

 چپ، سمت شکل درشود. می نامیده ʹC است، متصل غشایی بین
 آنفوالنزا ویروس پروتئین فیوژنعنوان به (HA) هماگلوتینین

 ،HA1 زیرواحدهای فیوژن از قبل شکل در. است شده داده نمایش
 حالت درشوند. می دیده رنگیصورت به HA2 و خاکستری رنگ به
 مارپیچ سمت به زردرنگ دومین و حذف HA1 فیوژن، از بعد
 پروتئین فیوژن وسط، شکل در. است شده منتقل قرمزرنگ آلفای

E1 فیوژن از قبل حالت در. است شده داده نمایش آلفاویروس در 
 صورتی رنگ به E3 پروتئین و خاکستری رنگ به E2 یهاپروتئین
 تاثیر تحت وژنیف از بعد حالت در کهشوند می مشاهده
 راست سمت شکل در. اندشده حذف پروتئولیتیکی هایواکنش
 داده نمایش وزیکوالر استوماتیتیس ویروس در G پروتئین فیوژن
 انجامبرای  اضافی، قسمت حذف بدون ویروس این در. است شده
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 ورودمنظور به ،است فیوژن پپتید حاوی که زردرنگ دومین فیوژن،
  .]8[چرخدمی باال سمت به میزبان غشای به

	نزاالوآنف ویروس
 فیوژن پروتئین عنوانبه (HA) هماگلوتینین ویروس، این در
 شده شناخته سلول و ویروس فیوژنبرای  ،۱ کالس گانهسه
 زیرواحد ،شودمی مشاهده ۴ شکل در که طورهمان .]15 ,16[است

HA2 هدف سلول سطح در موجود اسیدسیالیک به رنگ)(نارنجی 
 زیرواحد اسیدی شرایط در سپسشود. می متصل رنگ)ای(قهوه

HA-2 خود محصور شرایط از (قرمزرنگ) هافیوژن پپتید و حذف 
 پروتئین به و کنندمی نفوذ هدف سلول غشای به وشوند می آزاد

 غشای بین مانندیپل ساختار ایجاد و کشیدگی امکان HA فیوژن
 گانهسه زیرواحدهای نهایت در. دهندمی را هدف سلول و ویروس

HA، یکدیگر به را غشا دو هر و آورنددرمی زیپ شکل به را خود 
 در. شوندمی فیوژننیمه ساختار تشکیل سبب وکنند می نزدیک
 ادغام یکدیگر با غشا دو غشا، دو بین منفذ تشکیل با انتها
  .]17[ردیگیم شکل نژ ویف واکنش و شوندمی
  ویروسفیلو
 به خود سطحی یهاپروتئینگلیکو کمک به ابتدا ویروس این

 که هاپروتئینگلیکو اینشود. می متصل سلول سطح هایگیرنده
 انجام برای ایواسطه عنوانبه هستند، چندگانهصورت به

 .]18[کنندمی عمل میزبان سلول و ویروس سطح بین هایواکنش

 شبه مسیر از ویروس ورود سبب هاپروتئینگلیکو این
 سلولی، داخل مسیر طی .]19 ,20[شوندمی نیز ماکروپینوسیتوز

 برش سلولی پروتئینازسیستئین یک توسط هاپروتئینگلیکو
 سلول سطح ای)هسته منافذ (کمپلکس NPC1 با وخورند می

 ویروس غشای بین فیوژن عمل بعدی، مرحله در. دهندمی واکنش
 سیتوپالسم وارد نوکلئوکپسید ودهد می رخ میزبان سلول غشای و
  .]2 ,21[شودمی
 آنزیم توسط GP0 ابتدا رد روسیلوویف یهاپروتئینکویگل

 شکسته GP2 و GP1 قسمت دو به گلژی اندوپپتیدازفورین
 در .]21[هستند متفاوت سکانس چندین شامل کدام هر کهشود می
 بعد و قبل مراحل در فیلوویروس گلیکوپروتئین یراتیتغ ۵ شکل
 در که صورت این بهشود. می مشاهده واسط حد مرحله و فیوژن از

 خود محل در هاپروتئینگلیکو اجزای تمامی فیوژن، از قبل مرحله
. )هستند سر و پایه قسمت پیونددهنده β13-β14 (باند دارند قرار
 برش سبب اندوزومی پروتئینازسیستئین ورود، حین
 را آن و شودمی GP1 از glycan cap و موسین هایدومینساب
 به اتصال هیناح که کندمی تبدیل CLGP یا حدواسط شکل به

 نهایت در. است گرفته قرار معرض در کاملصورت به آن در رسپتور
 به اسیدی pH در و سلولی ناشناس واکنش یک به پاسخ دنبال به
 نهایی شکل اینشود. می تبدیل تاییشش هلیکس مجموعه یک
  .]22[شودمی سلولی و ویروسی غشای دو فیوژن سبب

  

 
  آنفوالنزا روسیو نینیهماگلوت نیپروتئ توسط ییغشا وژنیف ریمس )۴ شکل

 

 
  (سمت راست) وژنی) و بعد از فیانی(سمت چپ)، حد واسط (شکل م وژنیدر سه حالت قبل از ف روسیلوویف نیکوپروتئیگل یکل یشما )۵ شکل
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  هاویروسرئو
 دارد وجود نهیپوش فاقد خانواده یک ویروسی، هایخانواده میان در
 کد را غشایی فیوژن یهاپروتئین ندتوانمیاعضای آن  که
)FAST  associated -fusion که هاپروتئین این .]23[کنند

small transmembrane) در ،شوندمی نامیده 
 طورهمان .]24[اندشده دیدهها رتورئوویروسوها و اآکوارئوویروس

 یهاپروتئینجمله  از هاپروتئین این ،شودمی دهید ۶ شکل در که
 که جایی ویروس، به آلوده سلول در که هستند غیرساختاری

 ،شودمی ادغام هم با سنسیشیا تشکیل برای سلول دو غشای
 داخل دومین یک دارای هاپروتئین این همه .]2[شوندمی تولید
انتهای  قسمت که پپتید ۴۰ تا ۲۰ اندازه (به کوچک بسیار غشایی

 .]25[هستند کند)می جدا لانتهای کربوکسی از راآمینی 
 اسامی دارای مختلف یهاویروس در FAST یهاپروتئین
 و ARV ویروس در P10 FAST مثال برای هستند، متفاوتی

NBA همچنین و P14 و P15 یهاویروس در RRV ویروس و 
 هایموتیف این. هستند هاویروساورتورئو از همگی که بابون
 لیپوزوم -لیپوزوم و سلول - سلول فیوژن برای پپتید فیوژن

  .]26 ,27[هستند اختصاصی
  

 
 دیاگرام ؛FAST یهاپروتئین موتیف ساختار و غشا توپولوژی )۶ شکل

 در آنها قرارگیری طرز و پایین در هاویروسآکواریو و باال در هاویروساورتورئو
 وانتهای آمینی  هایاکتودومین شامل ساختاری هایموتیف ؛پالسمایی غشای

 مشاهده رنگیصورت بهانتهای کربوکسیل  سیتوپالسمی هایاندودومین
  .هستند پروتئین هر در نوکلئوتیدها تعداد دهندهنشان اعدادد. نشومی

  
  درمان در فیوژن یهاپروتئین کاربرد
 در تداخل صورت در که است شده مشاهده ریاخ یهادهه یط

 روسیو ریتکث چرخه ادامه مهار سبب توانیم وژنیف ندیفرآ انجام
 یتعداد. کرد یر یجلوگ روسیو ییزاعفونت از بیترت نیا به و شد
 وژنیف ندیآفر  در اختالل سبب توانندیم یروسیضدو باتیترک از

 هرپس روسیو مهار سبب هانیالکتوفر مثال یبرا شوند،
 یدنگ روسیو مهار سبب هانیالتارس و (HSV) مپلکسیس
 وژنیف مهار یرو بر باتیترک نیا یتمام اثر مکانیزم. شوندمی

 در پپتیدها این. ]28[است میزبان سلول غشای و ویروسی نهیپوش
 و هاپروتئینگلیکو بین هیدروفوبی و الکترواستاتیکی هایواکنش
 و (T20) اینفیوورتاید. کنندمی ایجاد اختالل میزبان سلول غشای
C5A مطالعات در که هستند فیوژن مهارکننده مهم پپتیدهای از 

 .]29[شوندمی استفاده
  اینفیوورتاید اثر مکانیزم
 ناحیه از که اسیدآمینه ۳۶ حاوی (سنتتیک)، مصنوعی پپتید یک

HR-2 ۴۱ گلیکوپروتئین (gp-41) ویروس HIV و کندمی تقلید 
 و ویروس غشای ادغام نهایت در و HR-2 و HR-1 ترکیب از

 در داینفیوورتای ،۷ شکل مطابق. کندمی جلوگیری میزبان سلول
 کانفورمیشنال تغییرات ایجاد از ویروسی انولوپ روی بر نقطه سه
 هدف با اول نقطه در. کندمی جلوگیری فیوژن عمل نهایت در و

 از ودهد می قرار هدف مورد را gp120 گیرنده کمک قراردادن
 CXCR4 گیرنده کمک با gp120-CD4 کمپلکس واکنش
 شکل تشکیل از جلوگیری عمل این نتیجه کند.می جلوگیری

 هدف با اینفیوورتاید دوم نقطه در. است یسر سنجاقشیپ
سنجاق پیش شکل شدنتبدیل از gp41 در NHR ناحیه قراردادن
 با سوم نقطه در. کندمی جلوگیریسری سنجاق شکل بهسری 

 وقوع مانع  تاخیری، فیوژن مرحله در منفذ گسترش از جلوگیری
  .]30 ,31[شودمی فیوژن پدیده

  

 
  مختلف مراحل در فیوژن پدیده بر اینفیوورتاید مهاری اثر )۷ شکل

  

  گیرینتیجه
 روی بر مستقر پروتئینی ساختارهای که فیوژن یهاپروتئین 

 گیریشکل به منجر ،هستند پوشینه دارای یهاویروس انولوپ
 در یا سلول سطح در تواندمی پدیده این. شوندمی فیوژن پدیده

 هایسکانس توسط عمل نیا .فتدبی اتفاق سیتوزولی ترکیبات
 سبب نهایت در و افتدمی اتفاق فیوژن پپتید به موسوم گریزیآب
 بسته هاپروتئین اینشود. می هدف سلول و ویروس غشای ادغام
 دسته سه به شکل تغییر و خوردگیبرش انجام عدم یا و انجام به

 اورتومیکسو، مانند ییهاویروس در مثال برای ،شوندمیتقسیم 
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 ویروسی، هایفیوژن خوردگیبرش از پس رترو و فیلو پارامیکسو،
 قرارگرفتندرمعرض نهایتاً  و آلفاهلیکس ساختارهای گیریشکل

 در مقابل در. گیردمی صورت ادغام پدیده فیوژنی پپتیدهای
 دچار فیوژن یهاپروتئین فلیوی و فیلو مانند ییهاویروس
 هرپس نندما ییهاویروس در وشوند نمی خوردگیبرش

 گروه دو بینابین حالتی باکولو، و استوماتیت وزیکولو سیمپلکس،
 نام به فیوژنی یهاپروتئین از خاصی نوعشود. می دیده قبلی

FAST دو غشای آنها واسطه به که دارد وجود هاویروسرئو در 
 ادغام هم با سنسیشیا به موسوم ساختارهای تشکیل برای سلول
 در مهم مراحل جمله از فیوژن مرحله آنجایی از. شوندمی

 تواندمی آن مهار ،است انولوپ حاوی یهاویروس زاییبیماری
 با اینفیوورتاید داروی مثال برای. شود عفونت سرکوب به منجر
 و gp41 در gp120، NHR گیرنده (کمک ناحیه سه گذاریهدف

 جلوگیری HIV ویروس فیوژن از )منفذ گسترش از جلوگیری
  .کندمی
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