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خالصه
مقدمه
بسیاري از مطالعات و بررسيها نشان دادهاند که ویروسها ميتوانند پس از ورود به سلول میزبان با
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میتوکندري تعامل کرده و عملكرد آن را مختل گردانند به ویژه اینكه برخي تحقیقات مشخص کردهاند که
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این اثرات مي تواند تغییراتي در ساختمان میتوکندري و همچنین تغییراتي در مسیر تولید انرژي سلولي در

تحقیقات مقاومتهاي میكروبي .دانشگاه علوم پزشكي

زنجیره انتقال الكترون ایجاد نماید که این امرگاها باعث کاهش شدید انرژي سلولي در انتهاي فرایند انتقال

مشهد .مشهد .ایران.

الكترون خواهد شد .عالوه بر این ،اکنون دادهها ي جدید نشان مي دهد که تعدادي از ویروسها ممكن
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است روي مسیر میتوکندریایي آپوپتوز نفوذ ودر نتیجه باعث اثر در زنجیره تنفس در میتوکندري شوند.
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عنوان علت احتمالي براي سندرم ضعف مزمن ( )CFSدر نظر گرفته شود .بنابراین بعنوان یک فرضیه مي-
توان نتیجه گیري کرد که شاید عفونتهاي ویروسي یكي از اتیولوژيهاي احتمالي اصلي براي این
سندروم باشد.
كلمات كليدي
عفونتهاي ویروسي ،میتوکندري ،سندرم ضعف مزمن
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

 -710عفونت های ویروسی ،میتوکندری ،سندرم ضعف مزمن
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مقدمه

احتماال اینگونه اثرات از اهمیت محدود در عفونتهاي

گزارشهاي بسیاري نشان ميدهند که ویروسها و

سلولي لیز شونده برخوردار است که در آن سلول میزبان

پروتئینهاي ویروسي ممكن است روي میتوکندري تاثیر

آینده بلند مدتي نخواهد داشت .اما ،در زمینه عفونتهاي

گذاشته و باعث اثراتي در فرایندهاي آپوپتوتیک در سلول

پایدارسلول هاي آلوده به وضوح زنده ميمانند .این نشان

بشوند .واژه آپوپتوزیس به معني ریزش برگ است و این

ميدهد که مكانیسمي همانند آپوپتوزیس ميتواند باعث

واژه اغلب در مورد مرگ برنامه ریزي شدهي سلول

این اثر باشد  .در چنین مواردي کاهش بلند مدت تولید

( )Programmed cell deathبه کار رفته و طي آن

انرژي درتوانایي عملكردي سلول تاثیر ميگذارد .بنابراین،

سلولها به طور طبیعي ميمیرند .این فرایند مجموعهاي معین

فرضیه این است که اثرات مشابه ممكن است توسط

ازتغییرات بیوشیمیایي وریخت شناسي برنامهریزي شده را

ویروسهاي متنوع القاء شده و علت بیماريزائي بسیاري از

درگیر ميسازد ( .)1آپوپتوز یک فرآیند سلولي است که

شرایطي که در آن هیچ اتیولوژي ثابت نشده است باشد .به

ميتواند به عنوان بخشي از پاسخ سلول میزبان به عفونت ویا

عنوان مثال براي چنین رویدادهایي ميتوان از آزارهاي

به عنوان یک مكانیسم دفاعي عملكرد در سلولهاي آلوده

عضالت (اسكلتي و قلب) ،کبد و سلولهاي عصبي نام برد.

به ویروس مطرح باشد ( .)2همچنین نقش مهمي در پاتوژنز

یک نمونه از چنین وضعیتي ممكن سندرم ضعف مزمن

بسیاري از بیماريهاي ناشي از ویروسها ایفا ميکند.

( )CFSباشد .سندرم ضعف مزمن توسط دو معیار تعریف

بنابراین باعث تعجب نیست که شروع روند آپوپتوز (اغلب

ميشود :ضعف مزمن شدید طول کشیده بیشتر از مدت

از طریق مسیر میتوکندري به عنوان یک هدف مشترک در

زمان شش ماه ( بدون اتیولوژي شناخته شده با انجام

عفونتهاي ویروسي) به دنبال عفونت ویروس هاي متنوع

آزمایشات کامل بالیني و آزمایشگاهي متناسب با سندروم-

میتواند نقش بسیار مهمي در فرایند کنش و واکنش بین

هاي ضعف) ،و یا ایجاد همزمان چهار یا بیشتر از عالئمي

سلول میزبان و ویروسها داشته باشد ( .)3متعاقب این اثر

شامل :اختالل قابل توجهي در حافظه کوتاه مدت و یا

ویروسي امكان بسیار محتمل است که انرژي سلولي تحت

تمرکز ،گلو درد ،تورم غدد لنفاوي  ،درد عضالني ،درد

الشعاع قرار گرفته و باعث کاهش ذخیرههاي آن بشود.

چند مفصل بدون تورم یا قرمزي ،سردرد جدید از نقطه نظر

مطالعاتي در شرایط آزمایشگاهي ( ) in vitroنشان دادهاند

الگو یا شدت ،خواب بدون طراوت و ضعف متعاقب

که پس از عفونت با ویروس فلج اطفال و هرپس انساني

فعالیت که به مدت بیش از 24باقي بماند ( .)7سندرم ضعف

نوع ) HHV-1 (1و ویروس آنفلوانزاي انساني تیپ A

مزمن به عنوان یک بیماري با علت ناشناخته باقي مانده

) (HAVزنجیره تنفس در میتوکندري مختل شده که این

است .در حال حاضر به دلیل عالئم و نشانههاي فیزیكي و

مسئله باعث کاهش تنفس سلولي ميگردد ( .)4-6در این

آزمایشگاهي متغیر وتستهاي تشخیصي با ویژگي و

مطالعات نشان داده شده است که عفونت سلولي با ویروس

حساسیت ضعیف ،اطالعات ضعیف و بحث برانگیز در

فلج اطفال و هرپس انساني نوع  1باعث کاهش سریع تنفس

خصوص علت این بیماري وجود دارد ( .)8حتي زماني که

کلي سلولها ميشود که این امر مربوط به اختالل در

تمام علل مطرح شده در سندرم ضعف مزمن رد میشود،

میتوکندري و انسداد در مسیر حمل و نقل الكترون ميباشد.

نشانداده شده که ضعف زودرس در عضالت با یک تغییر
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به تنفس بي هوازي در ارتباط است ( .)9این مسئله میتواند

مختلف هرپس اغلب در بیماران مبتال به  CFSباال ارزیابي

بیانگر این باشد که همانگونه که در فرضیه فوق مطرح شد

شده است ( .)18در یک مطالعه نشان داده شد که در برخي

ممكن است توسط رده هاي مختلف ویروسي احتماال

بیماران  CFSتیتر آنتي بادي باال به ویروسهايHTLV

اختالل در میتوکندري ایجاد شده باشد .تعداد ویروسهاي

تیپ  1و  2وجود داشته است ( .)19از دیگر عوامل محتمل

از ردههاي مختلف که روي میتوکندري تاثیر ميگذارند

ویروسي مورد مطالعه آنتروویروس ( )EVميباشد  .دریک

ميتواند اهمیت مطرح کردن ویروسها به عنوان عوامل

مطالعه نشان داده شد که در  %24از نمونههاي بیوپسي

اتیولوژیک براي سندرم ضعف مزمن را توضیح دهد.

عضالت بیماران با ضعف عضالني Enteroviral RNA

نتایج

وجود دارد ( .)20علیرغم این یافتهها ،یک مطالعه گزارش
کرد که تست آنتي ژن یا سرولوژیک مشخص کننده

شواهد منتج ازمطالعات گذشته منجمله افزایش سطوح

آنتروویروس در بیماران مبتال وجود ندارد ( .)21یک

آنتي باديهاي ویروسي و یا اطالعات ژنتیكي ویروسي به

گزارش مشخص کرد که در بیماران  ، CFSمیزان باالیي

یک نوع ارتباط سندرم ضعف مزمن با عفونت ویروس

از اسید نوکلئیک ویروس بیماري برنا ( )BDVوجود دارد

اذعان داشته است .ویروس ابستاین بار ( EBVو یا

(.)22

 )HHV-4یک نوع ویروس هرپس است که به طور کلي
به عنوان عامل مونونوکلئوز عفوني (یا تب غدهاي) شناخته

نتيجه گيري

ميشود .برخي از مطالعات نشان داده که در بیماران CFS,

از مجموع این مشاهدات شاید بتوان این طور نتیجه گیري

آنتي بادي باالتر به  EBVیافت شده است (.)10-13

کرد که اثرات میتوکندریائي ویروسها از خانوادههاي

شواهد سرولوژیک جمع آوري شده در بسیاري از بیماران

گوناگون و عوارض ناشي از این اثرات منجمله کاهش

 CFSداللت بر نشانه وجود ویروسهاي دیگر نیز بوده

انرژي سلولي ممكن است توجیه کننده این نظریه باشد که

است :عفونت ویروسي هرپس انساني تیپ )HHV-6 ( 6

ویروسها ميتوانند به عنوان فرضیهاي مهم در اتیولوژي

در بیماران  CFSبررسي شده و نشان داده است که در این

سندرم ضعف مزمن به ویژه در زمینه عفونتهاي پایدار

بیماران تیتر آنتي بادي ضد ویروس باال ميباشد (.)14

ویروسي مطرح گردند .براي افزایش اعتبار این فرضیه

همچنین در این بیماران تیتر آنتي بادي ضد

پیشنهاد ميگردد که در آینده مطالعات تكمیلي در

سیتومگالوویروس ( CMVیا  )HHV-5نسبت به گروه

خصوص بررسي اثر ویروسهاي مختلف روي این بیماري

شاهد باالتر بود ( .)15-17تیتر آنتي بادي ویروسهاي

صورت پذیرد.
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Abstract
Many studies have shown that viruses after they enter the host cell can
interact with mitochondria and disrupt their function; particularly some
studies have determined that these effects can alter the mitochondrial
structure as well as changes in the pathway for energy production. The effect
of virus or viral protein on the electron transport chain, sometimes following
entry of divert viruses to the host cell, will result in a sharp decrease in
cellular energy at the end of the electron transport process. In addition,
nowadays new data indicate that a number of viruses may affect the
mitochondrial pathway of apoptosis and thus affect the respiratory chain in
the mitochondria. Such effects can lead to clinical outcomes, particularly in
the context of sustained infections, which can ultimately be considered as a
possible cause of chronic fatigue syndrome (CFS). Therefore, as a
hypothesis, it may be concluded that viral infections may be one of the main
potential etiology for this syndrome.
Keywords: Viral infection, Mitochondrion, Chronic fatigue syndrome
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