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herpesvirus 6 and its clinical implications
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ABSTRACT

Aims: Human herpes virus 6 (HHV-6) is a ubiquitous virus with a
high rate of prevalence worldwide. In recent years, a new form of the
virus genome has been identified called chromosomally integrated
HHV-6 (ciHHV6). Further studies are required to elucidate the
relation between ciHHV-6 and other clinical complications. The
purpose of this study was to summarize the literature on different
clinical aspects of the ciHHV-6 integration and its prevalevce in
different communities.
Materials and methods: Search keywords include HHV-6, integrated
genome, telomeric regions and integrated HHV-6. Scientific
databases such as scopus, PubMed and google scholar with no
specified start date were used for information collection.
Findings: About 1% of global populations are infected with ciHHV6. Real-time PCR can be used to differentiate between ciHHV-6 and
HHV-6 acute infection in which the viral load will be higher in
ciHHV-6 compared to the acute infection. However, ciHHV-6 can be
confirmed by evidence of one copy of viral DNA in hair or nail
follicles. It has been shown that ciHHV-6 may disrupt the telomer
stability.
Conclutions: To date, no treatment has been discovered to remove
the viral genome from the host cells. Taken together, the integrated
form of the HHV-6 genome could be linked to the various diseases,
including heart and autoimmune diseases. But further studies are
needed to find its association with other diseases in different
geographic area.
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نتیجهگیری :تا به امروز درمانی برای حذف ژنوم ویروس از
سلولهای میزبان کشف نشده است .در بررسی به عمل آمده در
این مطالعه ،فرم اینتگره شده ژنوم  HHV-6میتواند با بیماریهای
مختلف از جمله بیماریهای قلبی و خود ایمنی مرتبط بوده و
مطالعات بیشتری برای یافتن ارتباط آن با دیگر بیماریها در نقاط
مختلف جغرافیایی جهان نیاز است.
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چکیده
هدف مطالعه :هرپس ویروس انسانی تیپ  )HHV-6( 6ویروسی
با شیوع باال در جمعیت جهان است .در سالهای اخیر ،فرم
جدیدی از ژنوم ویروس کشف شده و تحت عنوان
 )ciHHV-6( Chromosomally integrated HHV-6می باشد.
ارتباط  ciHHV6-با انواع بیماریها ،نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
هدف از انجام این مطالعه ،بررسی فرم اینتگره شده ژنوم ویروس
 HHV-6از جنبههای مختلف بالینی و میزان فراوانی آن در جوامع
مختلف است.
مواد و روشها :برای انجام این مطالعه ،کلمات کلیدی ،HHV-6
 Telomeric regions ،Integrated genomeو Integrated HHV-6
در پایگاههای علمی معتبر مانند  PubMed ،Scopusو Google

scholarبدون اعمال محدودیت زمانی بررسی شدند.
هستند که این مقدار در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است.
در صورت ابتال فرد به ciHHV-6لود ویروس باالتر از ابتال به
عفونت حاد خواهد بود و برای تایید فرم اینتگره شده ژنوم
HHV-6الزم است تا در نمونههای فولیکول مو یا ناخن ،به
جستجوی حداقل یک کپی از ژنوم اینتگره شده پرداخته شود.
 ciHHV-6با ایجاد اختالل در عملکردهای تلومریک میتواند
سالمتی انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

هرپس ویروس تیپ  )HHV-6( 6یک بتا هرپس ویروس مرتبط با
سایتومگالوویروس انسانی و دارای دو زیر گروه  Aو Bاست (-1
 .)3این ویروس برای اولین بار در سال  19۸6از یک بیمار مبتال
به نقص سیستم ایمنی اکتسابی انسان ( )HIVکه از دیگر
بیماریهای لنفوپرولیفراتیو رنج می برد جدا شد و امروزه درصد
باالیی از جمعیت جهان (نزدیک به  100درصد) ،در طول عمر
خود حداقل یک بار به آن مبتال شدهاند ( .)4در سال 19۸۸
یمنیشی و همکاران ،دریافتند که عامل اتیولوژیک اگزانتم سوبیتوم
در کودکان  HHV-6است که از جمله عالیم ابتال به این عفونت
میتوان به تب باال ،اسهال و راشهای جلدی خفیف در ناحیه
صورت و گردن اشاره کرد ( .)5مطالعات سرولوژیک نشان می
دهد که بیش از  90درصد کودکان تا سن دو سالگی عفونت با
HHV-6Bرا تجربه میکنند ( .)6همچنین  HHV-6Aنیز در
بزرگساالن عامل بسیاری از مشکالت است .برای نمونه این
ویروس کوفاکتوری برای گسترش و پیشرفت بیماری ایدز و
همچنین بسیاری از بیماریهای عصبی مانند انسفالیت ،صرع،
آتاکسی و سندرم خستگی مزمن میباشد که البته ارتباط مستقیم
این عفونت با بیماریهای انسانی هنوز بطور کامل شناسایی نشده
است ( .)11-7هر دو واریانت ویروس  HHV-6یعنی HHV-

6Aو  HHV-6Bبعد از عفونت اولیه در بدن میزبان به صورت
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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نتایج :تقریبا یک درصد از جمعیت جهان آلوده به ciHHV-6

مقدمه و ویژگیهای هرپس ویروس تیپ :6

معرفی فرم اینتگره شده هرپس ویروس انسانی  6و پیامدهای بالینی آن :مقاله مروری-روایتی 57

نهفته و پایدار تا آخر عمر خواهند ماند که در این حالت ژنوم

تبیین چگونگی وقوع فرایند اینتگره شدن این ویروس ،بررسی

ویروس به صورت حلقوی در هسته سلول میزبان قرار خواهد

پیامدهای احتمالی ابتال به آن در ایجاد بیماریهای مختلف یا

گرفت ( .)15-12این ویروس قابلیت این را داشته که در افراد

عالئم بالینی خاص ،بررسی میزان فراوانی این فرم از ژنوم

سالم از نظر سیستم ایمنی و بیشتر در افراد دارای نقص سیستم

ویروس  HHV-6در مناطق مختلف جغرافیایی و معرفی روش

ایمنی ،دوباره فعال شود که این فعالیت مجدد میتواند با صرع،

قطعی تشخیصی آن است.

انسفالیت و رد پیوند آلوگرافت ) (GvHDدر میزبان همراه باشد
( .)19- 16 ،۸ ،3همچنین  HHV-6میتواند لنفوسیتهای  Tاز

روشکار

نوع  CD4+را آلوده کرده و با کاهش تعداد این سلولها ،به عنوان

برای نگارش این مطالعه مروری-روایتی ،با جستجوی کلمات

کوفاکتوری برای پیشرفت بیماری ایدز عمل کند (.)20 ،11

کلیدی  Telomeric regions ،Integrated genome ،HHV-6و

فعالیت مجدد  HHV-6میتواند در درصدی از کودکان ،منجر به

 Integrated HHV-6به صورت ترکیبی و مجزا در پایگاههای

اگزانتم سوبیتوم (یا روزئوال اینفنتوم) و یا تشنج ناشی از تب شود.

علمی معتبر مانند  PubMed ،Scopusو  Google scholarبدون

فعالیت مجدد ویروس در افراد با سنین باالتر خطرات بالینی

اعمال محدودیت زمانی ،مقاالت مناسب انتخاب و بررسی شدند.

بیشتری خواهد داشت (.)23-21

معیار ورود این مقاالت به مطالعه مروری انجام شده ،بر اساس

هرپس ویروسها همانگونه که گفته شد با ایجاد ژنوم حلقوی ،به

پژوهش روی فرم اینتگره شده از ژنوم ویروس هرپس انسانی

صورت اپیزومال در هسته سلولهای میزبان به صورت نهفته در

تیپ  6بود .در انتها ،نتیجهگیری کلی بر اساس اطالعات موجود

میآیند .با این حال برخی هرپس ویروسها مثل  HHV-6Aو

در مقاالت مختلف بررسی شده ،انجام شد.

 HHV-6Bمیتوانند متعاقب عفونت حاد ،ژنوم خود را در ژنوم
سلولهای میزبان اینتگره کنند .الزم به ذکر است که این یافته ها با
استفاده از مطالعات هیبریدیزاسیون فلوئورسنت نقطهای )(FISH

بدست آمده است ( .)30-24همچنین این ژنوم اینتگره شده حتی
میتواند به صورت عمودی از طریق سلولهای جنسی فرد مبتال،
به نسل بعد نیز انتقال یابد (.)31
از میان هرپس ویروسهای حیوانی نیز آلفا هرپس ویروس
لنفوتروپ بیماری مارک ( ،)MDVتوانایی اینتگره کردن ژنوم خود
در نواحی تلومریک کروموزم سلولهای پرندگان بعد از عفونت
شده هرپس ویروس  (ciHHV-6 ) 6نام دارد اولین بار لوپی و
همکاران در سال  1993در سه مورد از بیماران معرفی کردند
( .)2۸ویژگی اصلی فرم اینتگره شده از ویروس  ciHHV-6این
است که ژنوم اینتگره شده ویروس ،دربیشتر سلولهای خون
محیطی افراد وجود دارد .در سال  199۸دیاباتا و همکاران ،فرضیه
ای مبنی بر ارثی بودن  ciHHV-6مطرح کردند که امروزه ،این فرم
به ارث رسیده از ژنوم اینتگره شده ویروس iciHHV-6 ،نام دارد
( .)31 ،30با توجه به اهمیت ،ciHHV-6هدف از انجام این مطالعه

Volume 23, Issue 4, Fall 2020

میزان فراوانی :ciHHV-6
مطالعات مختلف نشان می دهد که حدود یک درصد از جمعیت
جهان (یعنی حدود  75میلیون نفر) ،حامل فرم به ارث رسیده از
ویروس  HHV-6که به اختصار  iciHHV-6خوانده میشود،
هستند .از میان نمونههای بررسی شده میزان شیوع  iciHHV-6در
مناطق مختلف جغرافیایی از  10تا  40درصد متغیر بوده است
( .)34 ،33به شکلی که شیوع  iciHHV-6در ژاپن حدود 0/2
درصد ،در کانادا حدود  0/6درصد و در اروپا حدود یک تا سه
درصد گزارش شده است ( .)37-34 ،31همچنین  ciHHV-6در
 0/۸5درصد از جمعیت انگلستان و آمریکا وجود داشته و میزان
شیوع آن در افراد بستری در بیمارستانها تا  3/3درصد افزایش
مییابد ( . )3۸ ،22ابتال به فرم اینتگره شده عفونت  ،HHV-6می
تواند زمینهساز رد پیوند عضو باشد .میزان شیوع این ویروس در
دریافت کنندگان پیوند کلیه ،باالتر از جمعیت سالم است ( .)39در
مطالعهای که در ایتالیا انجام شد ،مشخص شد که  0/9درصد از
موارد پیوند بافت های توپر ( )SOTو پیوندهای آلوژنیک
Pathobiology Research
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اولیه را دارد ( .)32این فرم از ویروس  HHV-6را که فرم اینتگره

یافتهها

 5۸کیانا کتابی و سمیه شاطیزاده ملک شاهی

سلولهای بنیادی( )alloSCTاز نظر ابتال به  ciHHV-6مثبت

اسپرمهای اهدایی در دانمارک حامل ویروس  HHV-6بودهاند که

هستند ( .)35از آنجا که اینتگره شدن ژنوم  HHV-6در نواحی

امکان اینتگره شدن ویروس در این حالت ،وجود دارد ( .)45راه

تلومریک کروموزوم میزبان انجام شده و این نواحی عملکرد

دیگر این انتقال به این صورت است که  HHV-6میتواند از اسپرم

تنظیمی برای تکثیر سلول را بر عهده دارند ciHHV-6 ،میتواند با

عفونی حامل ژنوم این ویروس ،مجددا فعال شده و پروژنیهای

انواع بدخیمیها مرتبط باشد ( .)41 ،40در مطالعهای که در

جدید تولید شده ،به سلول تخم بارور ،وارد شوند ( .)46در حالت

جمهوری چک ،روی  ۸12بیمار مبتال به انواع بدخیمی از نظر

اینتگره شده فعالیت مجدد ویروس میتواند اتفاق افتد و این

وجود عفونت  HHV-6انجام شد مشخص شد که  ۸6نفر از این

اینتگره شدن ویروس  HHV-6میتواند در ارتباط با بیماریهای

بیماران از نظر این عفونت ویروسی مثبت بوده که از این میان 9

مختلفی در بدن انسان باشد ( .)42اینتگره شدن کروموزومی

نفر مبتال به فرم اینتگره شده ویروس بودند ( .)36در انگلستان نیز

 HHV-6بیشتر در کروموزوم  17و در بازوی  Pاتفاق میافتد .در

از میان  500نفر از اهدا کنندگان خون 4 ،مورد ( 0/۸درصد) ابتال

مطالعهای از میان  44مورد ژنوتایپهای مختلف ciHHV-6

به  ciHHV-6گزارش شد که از این میان هیچ یک دارای عالئم

مشخص شد که کروموزوم 17به عنوان دارنده کوتاهترین ناحیه

بالینی نبودند (.)22

تلومر کروموزومی ،محل مورد عالقه ویروس برای اینتگره شدن

در بیشتر مطالعات انجام شده ،شیوع  HHV-6Bاز ( HHV-6Aچه

است ( .)42سازوکار اینتگره شدن ژنوم ویروس  HHV-6در ژنوم

در حالت عفونت حاد و چه در حالت اینتگره شده ژنوم) ،بیشتر

سلول میزبان هنوز به طور کامل مشخص نشده است .به نظر می

بوده است .با این حال ،این میزان با توجه به منطقه جغرافیایی

آید پروتئین  U94ویروس در این امر نقش داشته باشد ( .)47این

بررسی و آنالیز جمعیت بیماران میتواند متفاوت باشد (،33 ،31

پروتئین مختص ویروس  HHV-6بوده و هیچ مشابهی در دیگر

 .)43 ،42 ،3۸الزم به ذکر است که  HHV-6Aدر یک سوم

هرپس ویروسهای انسانی ندارد .اما شباهت زیادی به اینتگراز

جمعیت حامالن  ciHHV-6وجود دارد .اما تنها  1تا  3درصد

 Rep68از ویروس مرتبط با آدنو  (AAV-2) 2دارد .به طوری که

فعالیتهای مجدد این ویروس در دریافت کنندگان پیوند عضو یا

 24درصد از اسید آمینههای آنها مشابه هستند ( .)49 ،4۸جالب

بیماران مثبت از نظر  ciHHV-6ناشی از  HHV-6Aاست (،22

است که این پروتئین تمام عملکردهای الزم برای اینتگره کردن

.)44

ژنوم ویروس HHV-6در کروموزم میزبان را انجام میدهد :این

اینتگره شدن ژنوم ویروس:HHV-6

اینتگره شدن ژنوم ویروس HHV-6میتواند در سلولهای جنسی
یا غیرجنسی میزبان انجام شود و احتمال اینکه فرزندان ،در تمام
سلولهای خود حامل ژنوم ویروس باشند 50 ،درصد است (.)40
پیشسازهای تخمک یا اسپرم رخ داده که در نتیجه آن ،ژنوم
ویروس به جنین منتقل می شود .در مطالعات هولسبرگ و
همکاران ،مشخص شده که  HHV-6میتواند در اسپرم افراد سالم
وجود داشته باشد (به این صورت که ویروس به سلولهای اسپرم
متصل شده باشد) .این اتصال موجب شده تا ویروس همراه با
اسپرم به داخل تخمک حمل شود ( .)45نتایج مطالعهای که در
سال  2012به چاپ رسید حاکی از این بود که  13/5درصد از

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

هیدرولیز کند و دارای فعالیت هلیکازی و اگزونوکلئازی است
( .)49با این حال یافتههای جدید نشان میدهد که اینتگره شدن
ژنوم  HHV-6حتی در عدم وجود این پروتئین هم رخ میدهد .به
شکلی که موتانتهایی از ویروس که دارای جهش حذفی در
ناحیه  U94هستند نیز مانند ویروس وحشی  HHV-6توانایی
اینتگره شدن را دارند ( .)50بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
فرایند اینتگره شدن ژنوم این ویروس در کروموزم میزبان فرآیندی
پیچیده بوده و نیازمند مطالعات بیشتری برای درک این فرایند
است (.)51
محل اصلی اینتگره شدن ژنوم ویروس در تلومرهای کروموزم
میزبان است .این نواحی محافظت کنندههای اصلی کروموزم بوده
و اینتگره شدن ژنوم ویروسی در آنها ،میتواند یکپارچگی آنها

دوره  ،23شماره  ،4پاییز 1399

] [ Downloaded from mjms.modares.ac.ir on 2023-01-09

اینتگره شدن ژنوم  HHV-6در سلولهای جنسی بیشتر در

پروتئین میتواند به توالیهای  DNAمتصل شده ATP ،را
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را دچار اشکال کند .همچنین اینتگره شدن ژنوم ویروس در برخی

ویروسی به صورت حلقوی در آمده و ژنهای اولیه فوری

کروموزمها ،موجب کوتاه شدن طول تلومرها میشود که این

( )IEGsرا بیان میکند .در ادامه ،پروتئینهای  IEموجب بیان ژن

پدیده بیشتر در سلولهای سوماتیک دیده میشود .در مقابل ،بیشتر،

های اولیه ( )Eمیشوند که مرتبط با تکثیر ژنوم ویروسی هستند.

اینتگره شدن در سلولهای اسپرم موجب کوتاهی طول تلومر

هنگامی که تکثیر ژنوم ویروس آغاز شد ،بیان ژنهای  Lآغاز می

نشده و دلیل این اختالف بین سلولهای مختلف ،هنوز مشخص

شود که این ژنها ،پروتئینهای ساختاری دخیل در سر هم بندی

نیست.یک فرضیه در این باره توضیح میدهد که ممکن است

ویریونهای جدید را بیان میکنند .در نهایت ،بعد از مرحله سر

اینتگره شدن  HHV- 6موجب تحریک رو نویسی از ژنهای

هم بندی ویروس ،پروژنی از سلول آلوده میزبان ،رها میشود

 Subtelomericمثل  TERRAشود .از طرفی این موضوع ثابت

( .)62 ،61البته الزم به ذکر است که تمام عفونتهای هرپس

شده است که تحریک رونویسی  TERRAمیتواند منجر به

ویروسی منجر به تولید ویریونهای جدید عفونی نمیشوند .بلکه

کوتاهی تلومرها شود ( .)54-52نتیجه طوالنی مدت کوتاه شدن

در برخی مواقع ،ویروس وارد سلول شده و فاز نهفته تکثیر خود

تلومرها ،میتواند آپوپتوز سلول ها باشد (.)55

را پیش میگیرد ( .)55به طور کلی ،عفونت سلولهایی مانند

الزم به ذکر است که فعالیت مجدد  HHV-6میتواند منجر به

لنفوسیتهای  Tکه سلولهای مجاز برای ایجاد عفونت توسط

عالئم تحت بالینی در بیمارانی چون دریافت کنندگان پیوند عضو

 HHV-6هستند ،منجر به ایجاد فرم لیتیک عفونت شده و ویروس

و در مبتالیان به بیماریهای خود ایمنی شود ( .)56به گونهای که

عموما وارد فاز نهفته نمیشود ( .)63در مقابل ،هنگامی که عفونت

فعال سازی مجدد  HHV-6با ایجاد بیماری حاد پیوند در مقابل

 HHV-6در سلولهای نیمه مجاز یا غیر مجاز اتفاق افتاد ،تکثیر

میزبان ( )GvHDو پیامد ضعیف هنگام پیوند سلولهای بنیادی

 DNAویروسی انجام نشده و عفونت به صورت غیرزایا ،یا

خونساز آلوژنیک همراه بوده است (.)57

اینتگره شدن کروموزم ویروس ایجاد میشود (.)64

معرفی تلومرها:

همان گونه که گفته شد ،پروتئینهای مرتبط با اینتگره شدن

هستند که دارای دو نقش اصلی در زمینه محافظت از کروموزمها

پروتئین  U94که در سلولهای تک هستهایی افراد سالم حامل فرم

هستند .اول اینکه آنها از گم شدن اطالعات ژنتیکی جلوگیری

نهفته عفونت  )ciHHV-6( HHV-6وجود دارد ،نشان از این

میکنند .در طول تقسیمات سلولی ،طول تلومرها و تعداد

فرضیه دارد که احتماال این پروتئین در اینتگره شدن ویروس در

تکرارهای هشت تایی آنها کاهش مییابد .هنگامی که تعداد این

کروموزوم میزبان نقش داشته باشد (.)47

تکرارها به زیر  13برسد ،سلول تکثیر خود را متوقف کرده و

ژنوم  HHV-6و فرم اینتگره شده آن:

دچار آپوپتوز میشود .نقش دیگر این نواحی ژنومی ،محافظت از

ژنوم  HHV-6طولی حدود  160کیلو جفت باز داشته و دارای

کروموزمها در برابر پاسخها علیه آسیبهای وارد به DNA

مناطقی به نام  Uاست که بیش از  100قالب باز خواندنی دارد و

( )DDRاست که این پاسخها موجب ناپایداری کروموزم میشوند

در طول سیکل لیتیک ویروس بیش از  97پروتئین کد میکند.

(.)59 ،5۸

همچنین ژنوم ویروس در هنگام آلودگی سلول ،به حالت خطی

چرخه تکثیر هرپس ویروسها:

وجود دارد و به محض ورود به هسته ،به حالت حلقوی در آمده

در طول تکثیر هرپس ویروسها ،ابتدا ویروس به گیرندههای

و فرم اپیزومال را تشکیل میدهد ( .)66 ،65 ،2دو انتهای ژنوم

سطح سلول میزبان متصل شده و به دنبال درهم کردن پوشش

دارای توالیهای تکراری مستقیم به نام  DRLو  DRRهستند که

ویروس با غشای سیتوپالسمی سلول میزبان ،کپسید ویروس به

طول آنها حدود  ۸تا  9کیلو جفت باز است .انتهای  5از هر

سیتوپالسم آزاد و تجزیه می شود .سپس  DNAویروسی به سمت

ناحیه  DRدارای توالی  ( Pac1به اندازه  56جفت باز) و انتهای 3

هسته سلول حمل شده و وارد آن میشود ( .)60در هستهDNA ،

آن دارای توالی ( Pac2به اندازه  ۸0جفت باز) هستند که این
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تلومرها چندین کیلو جفت باز از تکرارهای هشت نوکلئوتیدی

HHV-6هنوز به طور کامل شناسایی نشدهاند .رونوشتهای

 60کیانا کتابی و سمیه شاطیزاده ملک شاهی

مجاورت ناحیه  Pac2تکرارهای تلومریک با توالی  TTAGGGبه

ناحیه ،عواقب بیان ژنهای ویروسی ناشی از ژنوم اینتگره شده

نام  TMRقرار دارند که مشابه توالی تکرارهای تلومریک ژنوم

ویروس و همچنین فعالیت کامل و مجدد ویروس هستند (.)37

انسان هستند ( .)24 ،2آنالیز سلولهای آلوده به  HHV-6نشان

الزم به ذکر است که میزان بروز  ciHHV-6در بیماران بستری در

میدهد که این ویروسها بیشتر به وسیله ادغام شدن ناحیه TMR

بیمارستانها در جمعیت عمومی بیشتر است ( .)69همان گونه که

ژنوم آنها با کروموزم میزبان به حالت اینتگره در میآیند (.)67

گفته شد تقریبا یک درصد از جمعیت جهان آلوده به 6 ciHHV

البته سازوکار اصلی منجر شونده به اینتگره شدن ژنوم  HHV-6در

بوده که البته این مقدار در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت

کروموزمهای سلول میزبان هنوز به طور کامل مشخص نشده

است .پاسخ به این سوال که آیا این جمعیت آلوده به ویروس در

است .آنالیز توالیهای ژنوم اینتگره شده  HHV-6نشان میدهد که

معرض ابتال به بیماری خاصی هستند یا خیر نیاز مطالعات

اینتگره شدن در مناطقی بسیار نزدیک به نواحی ساب تلومریک

اپیدمیولوژیک وسیع دارد .اولین آنالیز با مقیاس وسیع به تازگی

انجام میشود که تعداد کمی از تکرارهای تلومریک بین ژنوم

انجام شده و در آن مشخص شده که  ciHHV-6به عنوان ریسک

ویروسی و کروموزم میزبان وجود خواهد داشت ( .)6۸الزم به

فاکتوری برای ابتال به آنژین شناخته میشود .در این مطالعه DNA

ذکر است که در برخی افراد چندین کپی از ژنوم ویروس در ناحیه

از تقریبا  20هزار فرد  40تا  69سال در کشور کانادا (استان کبک)

تلومریک از کروموزم سلولهایشان اینتگره میشود که با تخمین

جمعآوری شد و تحت آزمایش  RCRکمی قرار گرفت .نتایج

تعداد نواحی  DRمیتوان تعداد ژنومهای کامل اینتگره شده در

حاکی از آن بودند که ابتال به آنژین در افراد حامل ciHHV-6سه

کروموزم میزبان را مشخص نمود ( .)55الزم به ذکر است که

برابر بیشتر از دیگر افراد است .همچنین در این مطالعه میزان

استفاده از برخی داروها مانند آنتی بیوتیکها (آموکسی سیلین)،

شیوع  57 ،ciHHV-6Bدرصد و میزان شیوع ،ciHHV-6A

داروهای ضد التهابی ،داروهای ضد آریتمی ،داروهای ضد التهابی

43درصد گزارش شده است ( .)33الزم به ذکر است هرچند

غیر استروئیدی و بسیاری دیگر از داروها می توانند موجب فعال

ciHHV-6در تلومرها اینتگره میشود اما اینتگره شدن آن میتواند

شدن مجدد ویروس  HHV-6یا افزایش تکثیر آن شود (.)69

در کروموزمهای مختلف انجام شود و به همین علت ،پاتولوژی و

همچنین پژوهشگران عالم کردهاند که عفونت باکتریایی

بیماریهای مرتبط با این پدیده میتواند شامل طیف وسیعی از

کالمیدیاتراکومایتیس در مدل کشت سلولی ،میتواند منجر به

بیماریها شود .ژنوم ویروس  HHV-6در نواحی تلومریک از

افزایش فعال شدن مجدد  HHV-6و در نتیجه ،ایجاد فرم خارج

کروموزمهای  ،1،6،7،9،10،11،12،17،1۸،19و  22اینتگره میشود

کروموزمی از سکانسهای ژنوم این ویروس شود (.)71 ،70

( .)۸5-75 ,6۸ ,67 ,44 ,31 ,30 ,2۸-26البته در بین مناطق یاد

بیماریهای مرتبط با اینتگره شدن ژنوم ویروس:HHV-6

شده ،کروموزم  17به عنوان محل اصلی اینتگره شدن ویروس

در واقع شیوع پایین  ciHHV-6باعث شده تا یافتن ارتباط بین

شناخته شده است و این پدیده می تواند مرتبط با چندین بیماری

حامالن و انواع بیماریها کار مشکلی باشد ( .)72مطالعات قبلی

ژنتیکی باشد .چرا که این کروموزم ،ژنهایی از جمله

فراوانی مشابهی از  ciHHV-6را در گروه کنترل سالم و کودکان

 BRCA1،TP53و  RDM1را کد میکند که مسئول پاسخ به

مبتال به سرطان خون لنفوبالستیک حاد ( ،)ALLبیماران مبتال به

آسیبهای وارد به  DNAهستند و موجب توقف سیکل سلولی

لنفوم هوچکین کالسیک و بیماران مبتال به سرطان پستان کشف

در هنگام وارد آمدن آسیب میشوند .عالوه بر این ،در نتیجه از

کرده اند ( .)73با این حال هنگام یک مطالعه کوهورت مشخص

بین رفتن بازوی کوتاه کروموزم شماره  17که شامل نواحی

شد که  ciHHV-6یک عامل خطر برای توسعه آنژین است (.)74

تلومریک هم هست ،معموال بیماریهای نادری مانند سندرم میلر-

به طور کلی چندین راه وجود دارد که  ciHHV-6سالمتی انسان

دیکر ( )Miller-Dieker syndromeایجاد میشود ( .)55در مطالعه

را تحت تاثیر قرار میدهد .از جمله آنها ایجاد اختالل در

دیگری که توسط دس و همکاران در سال  2015انجام شده بود

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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نواحی در برش و بسته بندی ژنوم ویروسی نقش دارند .در

عملکردهای تلومریک به دلیل اندازه بزرگ ژنوم وارد شده به این
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با وجود انجام آزمایشهای مختلف بالینی و آزمایشگاهی از جمله

( .)91عالوه بر مورد یاد شده در مطالعهای که در سال  2017روی

عفونتهای ویروسی سایتومگالوویروس ( (CMVو اپشتین بار

اهدا کنندگان یا دریافت کنندگان سلولهای بنیادی هماتوپوئتیک

ویروس ( ،(EBVمشخص نشد .تنها آزمایش مثبت در مورد این

عضو حامل  ciHHV-6انجام شد ،مشخص شد که رد حاد پیوند

نوزاد وجود یک کپی از ژنوم ویروس HHV-6در تمام سلولهای

آلوگرافت در این افراد بیشتر مشاهده میشود ( .)92در گروه

وی بود که نشان دهنده  iciHHV-6بود .متاسفانه این نوزاد پس از

خاصی از بیماران مبتال به  ciHHV-6که از عوارض عصبی رنج

 16روز بستری در بیمارستان ،فوت کرد ( .)۸6مشخص شده

میبردند mRNAهای مرحله تاخیری تکثیر ویروس با استفاده از

است که  ciHHV-6با افزایش خطر میوکاردیت مرتبط است و می

 RT-PCRتشخیص داده شد (.)93

تواند در کاردیومیوسیتها و دیگر سلولها ،تکثیر کند و فعالیت

اما به تازگی مشخص شده است که ویروس اینتگره شده میتواند

مجدد این ویروس موجب ایجاد عالئم بیماری قلبی از جمله

در بیماران مبتال به بیماریهای نقص ایمنی و همچنین در زنان

آنژین حاد ،افزایش آنزیمهای قلبی و تغییرات  ECGدر بیماران

باردار حامل  ciHHV-6فعال شود ( .)95 ،94در نهایت به طور

شود ( .)۸7البته تا به امروز ،اثر اینتگره شدن ژنوم ویروس

کلی میتوان گفت که آثار  ciHHV-6روی سالمتی افراد هنوز به

HHV-6بر ایجاد انواع خاصی از بیماریها ،خود به تنهایی به

طور کامل شناخته نشده است.

اثبات نرسیده و نیاز به مطالعات بیشتری دارد .در این خصوص

تشخیص :ciHHV-6

پژوهشها نشان میدهند که بین طول تلومرهای و ایجاد بیماری

همانگونه که پیشتر گفته شد ژنوم  HHV-6در افراد مبتال به

قلبی ارتباط موثر وجود داشته و هرچه طول تلومرها در نتیجه

ciHHV-6در نواحی تلومریک کروموزمهای تمام سلولهای بدن

عفونت  ciHHV-6کوتاهتر باشد ،شانس ابتال به انواع بیماریها،

میزبان از جمله سلولهای سوماتیک و جنسی وجود دارد (،37

بیشتر خواهد بود ( .)۸9 ،۸۸ ،55همچنین فعالیت مجدد HHV-6

 .)96 ،69همین مساله موجب دشواری در تفسیر نتایج Real-time

در حامالن  ciHHV-6میتواند منجر به القا پاسخ همورال و

 PCRمیشود که روی نمونههای مختلف جمعآوری شده از

سلوالر در میزبان شود .)90 ،73( .بنابراین ،ممکن است پاسخهای

میزبان از جمله پالسما ،سرم ،یا خون کامل انجام میشود .چرا که

ایمنی میزبان به سلولهای بیان کننده آنتی ژنهای ویروسی حمله

روش آزمایش ذکر شده توانایی تشخیص فرم اینتگره شده HHV-

کرده و باعث ایجاد بیماریهای خود ایمنی شوند (.)72

 6در  DNAسلولی را دارد و فرد مبتال به  ciHHV-6ممکن است

از آنجا که افراد حامل  iciHHV-6دارای حداقل یک کپی از ژنوم

به اشتباه مبتال به فرم فعال  HHV-6گزارش شود .الزم به ذکر

ویروس در هر سلول خود هستند ،ممکن است آنتی ژنهای

است که جدایی فرم فعال عفونت  HHV-6از  ciHHV-6حائز

ویروسی در سلولهای این افراد گاها بیان شوند و از آنجا که

اهمیت است .چرا که درمان ضد ویروسی برای HHV-6شامل

بیشتر افراد نسبت به  HHV-6ایمن بوده و دارای آنتیبادی علیه

داروهای گان سیکلوویر ،فوسکارنت و سیدوفوویر است که

این ویروس هستند ،بیان این آنتی ژنهای ویروسی ممکن است

استفاده از آنها هزینه بر بوده و دارای عوارض جانبی نیز هست

منجر به فعال شدن سیستم ایمنی و آسیب بافتی شود .این

( .)97بیمارانی که لود  HHV-6در آنها باالتر از 1×106کپی در هر

آسیبهای وارد شده ،مشابه بیماریهای خود ایمنی هستند .به

میلی لیتر خون کامل یا  1×104کپی در هر میلی لیتر پالسما باشد،

ویژه هنگامی که سلولهای اندوتلیال،آنتی ژن های ویروسی را

احتماال به  ciHHV-6مبتال هستند ( .)99 ،9۸با این حال مطالعات

بیان میکنند ،آسیب به این سلولها میتواند منجر به آسیب عروق

جدید نشان میدهد که استفاده از  PCRکمی یا کیفی برای جدایی

خونی شده و با گذشت زمان ،التهاب مزمن ،پالک و تنگی عروق

فرم فعال عفونت  HHV-6از  ciHHV-6کافی نیست (.)100

ایجاد میشود ( .)55در مطالعه استرنجر و همکاران ،بیان خود به

گزارش مروری از  21فرد مبتال به  ciHHV-6نشان داد که پنج

خودی mRNAها و پروتئینهای  HHV-6در لوکوسیتهای جدا

نفر از این بیماران به اشتباه مبتال به فرم فعال عفونت HHV-
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6گزارش شده بودند و درمانهای ضد ویروسی دریافت کرده

میلیون نفر) است ،ciHHV-6 .بسته به کروموزومی که در آن،

بودند .در حالیکه عالیم بالینی در آنها مشاهده نشده بود.

پدیده اینتگره شدن اتفاق افتاده ،میتواند زمینهساز بیماریهای

تشخیص غلط اتفاق افتاده به این علت بود که این افراد لود باالیی

مختلفی از جمله بیماریهای قلبیعروقی باشد .همچنین فعال

از ژنوم HHV-6در نمونههای خود که با Real-time PCRآزمایش

شدن مجدد این ویروس بعد از اینتگره شدن در کروموزوم میزبان،

شده بود نشان داده بودند ( .)39امروزه تشخیص  ciHHV-6نیاز

میتواند موجب ایجاد بیماریهایی مشابه بیماریهای خود ایمنی

به تکنیک فلورسنت هیبریدیزیشن (دارد که البته روشی زمان بر

شود .عالوه بر این مورد ،این پدیده تاثیر قابل توجهی بر رد پیوند

بوده و دسترسی به آن آسان نیست .همچنین میتوان از  PCRژنوم

حاد دارد ciHHV-6 .قابلیت به ارث رسیدن به نسل بعد را نیز

 HHV-6در نمونههای فولیکول مو یا ناخن بیماران استفاده کرد

داشته که در این صورت  iciHHV-6خوانده میشود.برای

( .)25همچنین بر اساس مطالعهای که در سال  2014انجام شد،

تشخیص فرم اینتگره شده از ویروس  HHV-6از فرم حاد

میتوان از روش  Droplet Digital PCRبرای تشخیص ciHHV-

عفونت ،میتوان از آزمایش  Real-time PCRاستفاده نمود .لود

6در نمونههای سرم استفاده کرد که حساسیت آن  100درصد و

ویروس در زمان وجود  ciHHV-6باالتر از لود ویروس در هنگام

اختصاص آن  ۸2±12است (.)97

ابتال به فرم حاد عفونت میباشد .البته همان طور که گفته شد ،این

درمان:

آزمایش به تنهایی نمی تواند جهت تایید ابتال به  ciHHV-6مورد

مطالعات اخیر نشان میدهد که درمانهای ضد ویروسی مانند گان

استفاده قرار گیرد .بلکه آزمایش تایید کننده آن ،نمونه برداری از

سیکلوویر و فوسکارنت میتوانند موجب کاهش میزان

فولیکولهای مو یا ناخن بیماران و جستجوی ژنوم اینتگره شده

رونوشتهای ویروس  HHV-6و کاهش عالئم نارسایی قلبی در

ویروس در کروموزوم این نمونهها است که در صورت مثبت

بیماران حامل  ciHHV-6شود ( .)۸7در آینده ،با مطالعات بیشتر

بودن جواب ،ابتال به  ciHHV-6مورد تایید قرار خواهد گرفت.در

روی ارتباط بالین و فرم اینتگره شده از ژنوم ویروس ،HHV-6

حال حاضر استفاده از درمانهای ضد ویروسی علیه  ciHHV-6در

الزم است تا بررسیهایی نیز در رابطه با استفاده از ترکیبات ضد

مبتالیان به بیماریهای قلبی حامل  ،ciHHV-6در مواردی می

ویروسی در کاهش عالئم مختلف بیماران یا درمان ciHHV-

تواند موجب کاهش عالیم بیماری شود .اما مطالعات بیشتری

6صورت پذیرد (.)101

برای بررسی آثار ترکیبات و داروهای ضد ویروسی روی
 ciHHV-6نیاز است تا انجام پذیرد.

بحث و نتیجهگیری
تقریبا  100درصد جمعیت جهان در طول عمر خود حداقل یک

از کلیه نویسندگان مقاالتی که در این مطالعه از نتایج پژوهشهای

بار به این عفونت ویروسی مبتال میشوند .این عفونت ویروسی

و پژوهش های آنها استفاده شد تقدیر وتشکر به عمل میآوریم.

میتواند به حالت عفونت حاد اتفاق افتاد که به دنبال آن ،با ایجاد
فرم حلقوی از ژنوم ویروس ،عفونت وارد فاز نهفته شده و
ویروس میتواند تا آخر عمر در سلولهای لنفوسیتی از بدن
میزبان باقی بماند.در مطالعات سالهای اخیر ،فرم جدیدی از ژنوم
ویروس با نام  ciHHV-6کشف شد که در آن ،ژنوم ویروس به
حالت اینتگره شده در نواحی تلومریک از کروموزمهای مختلف
سلولهای بدن میزبان در میآید .شیوع این حالت از ژنوم اینتگره
شده ویروس  HHV-6در جهان حدود یک درصد (یعنی  50تا 70
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