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مقاله پژوهشی

تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانههای بالینی و کالبدگشایی آن در
گوسالههای شیرخوار در اطراف تهران
5

پیمان دهقان رحیم آبادی ،1افشین رئوفی ،*2مرتضی گرجیدوز ،3سید حسین مرجانمهر ، 4مجید مسعودیفرد
 -1دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2استاد ،گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3استادیار ،بخش علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 -4دانشیار ،گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -5دانشیار ،گروه جراحی و رادیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1318/44/11 :

تاریخ پذیرش1318/41/13 :

چکیده
ویروس آکابان در راسته  Bunyaviralesو خانواده  Peribunyaviridaeقرار دارد .این ویروس توسط پشه جنس کولیکوئیدس به
دام های نشخوارکننده منتقل شده و با عبور از سد جفت قادر به ایجاد نواقص مادرزادی در جنین است .ضایعات ایجاد شده بسته به سن جنین از
سقط و مومیایی شدن تا بروز هیدراننسفالی و آرتروگریپوزیس میتواند متغیر باشد .در یکی از دامداریهای شیری صنعتی اطراف تهران در
سال  1315تعداد  33راس گوساله نژاد هلشتاین با نشانههای عصبی و آرتروگریپوزیس ( 18راس مبتال به نشانههای عصبی و  15راس مبتال به
آرتروگریپوزیس) متولد شدند .در همه مبتالیان کوری ،افسردگی ،گنگی ،عدم درک از محیط پیرامون ،ناتوانی در مکیدن سرپستانک و
آرتروگریپوزیس نشانه بالینی متداول بود .کم خونی ،لکوسیتوز و نوتروفیلی سه یافته مشخص خونشناسی در گوسالههای مبتال به هیدراننسفالی
بود .در کالبدگشایی جمجمه گوسالههای مبتال عدم تشکیل نیمکرههای مغز و جایگزین شدن آنها توسط کیسههای مملو از مایع مغزی-
نخاعی دیده می شد .ساقه مغز و مخچه به صورت طبیعی در همه مبتالیان شکل گرفته بود .بررسی باقیمانده بافت مغز به روش  RT-PCRنشان
داد که ضایعات ایجاد شده نتیجه آلودگی گوسالهها با ویروس آکابان در دوران جنینی است .یافتههای حاضر توصیف بالینی و کالبدگشایی
بیماری آکابان در گوسالههای شیرخوار در ایران است که نقش ویروس آکابان در ایجاد آن به اثبات رسید.

کلمات کلیدی :ویروس آکابان ،سندرم هیدراننسفالی-آرتروگریپوزیس ،RT-PCR ،گوساله شیرخوار
* نویسنده مسئول :افشین رئوفی
آدرس :بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ،گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکraoofi@ut.ac.ir :
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مقدمه

جفت به جنین مکی رسکد ککه در ایکن صکورت آلکودگی

ویروس آکابان ) (AKAVیکک ویکروس پوشکشدار از

جنین بکه ویکروس آکابکان ،بکه سکن آبسکتنی دام و سکویه

راسککته  ،Bunyaviralesخککانواده  Peribunyaviridaeو

ویروس بستگی دارد .عفونت در  3ماه اول آبستنی گکاو

جنس  Orthobunyavirusاست ککه دارای ژنکوم RNA

بککا وقککوف پککایین بیمککاری همککراه اسککت ،در صککورتی کککه

تک رشته ای با سِنس منفی است .این ویروس بکه همکراه

عفونت در  3ماه دوم و سوم با نواقص مادرزادی بیشتری

بیش از  25عضو دیگر ،سابقاً همگکی در گکروه Simbu

در گوسالههای تازه متولد شده دیده میشود .اگر سکویه

قرار داشکتند .ویکروس آکابکان بکرای اولکین بکار در سکال

ویروس آکابان دارای حدت بکا باشکد ،احتمکال ایجکاد

 1151در ژاپن شناسایی شکد و در سکال  1194بکه عنکوان

نقیصه مکادرزادی در گوسکاله تکازه متولکد شکده از مکادر

عامل ایجاد کننده ناهنجاریهکای مکادرزادی مکورد ظکن

عفونی به  %84می رسد .این نواقص تحت عنوان سکندرم

قرار گرفکت (8و13و .)24امکروزه بکه طکور معمکول ایکن

آرتروگریپکککوزیس-هیدراننسکککفالی Arthrogryposis-

ویکککککروس در بسکککککیاری از نکککککواحی گرمسکککککیری و

)Hydranencephaly Syndrome (A-H syndrome

نیمهگرمسیری بین مدار  35oNو  35oSعرض جغرافیایی
وجود دارد( )15و تا به امروز حضور آن عالوه بکر ژاپکن
و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا ،در خاورمیانه و
استرالیا هم گزارش شده است (5و1و13و.)11
ناقلین اصلی ویروس آکابان پشکههکا هسکتند ککه از ایکن
میان عمدهترین ناقل ،پشه جنس  Culicoidesاسکت ککه
به جز نیوزلنکد و قبکج جنکوب در سراسکر جهکان دیکده
مککیشککود(5و .)8در شککرایط مبلککوب آب وهککوایی بککه
خصوص در فصل تابستان مرطکوب ،بکا افکزایش رشکد و
تکثیر پشههای ناقل و ورود آنها بکه نکواحی جدیکد ککه
پککیش از ایککن وجککود نداشککتند ،شککیوف گسککترده عفونککت
مادرزادی ناشی از ویروس آکابکان در دامهکای حسکاس
در انتظار خواهد بکود(8و .)15در منکاط انکدمیک عیکار
بککا ی آنتککیبککادی ایککن ویککروس در گککاو ،گککاومیش،
گوسفند ،بز و اسج وجود دارد .در تایوان شکیوف بکا ی
عفونت ناشی از ویروس آکابکان در خکوکهکا گکزارش
شده است ولی تا کنون گزارشکی از آلکودگی انسکان بکه
این ویروس وجود ندارد(.)8
در صورت آلودگی دام بالغ به این ویروس ،ویرمی بکه
مدت  1الکی  1روز اتفکاق مکیافتکد و ویکروس از طریک

شککناخته مککیشکککوند (8و11و13و .)11ایککن سکککندرم در
گاوهای استرالیا بکرای اولکین بکار در سکالهکای 1956-7

بدون شناسایی عامل ایجاد کننده آن گزارش شده است
(.)1
ایککن بیمککاری عککالوه بککر مککرگ و میککر وسککیع در نککوزاد
نشککخوارکننده ،بککه دلیککل ناهنجککاریهککای مککادرزادی،
مردهزایی ،زایمان زودرس ،سکقط و ککاهش تولیکد شکیر
در گاو بالغ به دنبال ویرمی میتوانکد منجکر بکه خسکارت
اقتصادی فراوانی شکود (5و )12و بکه هنگکام همکهگیکری
تعداد زیادی از دامها را درگیکر کنکد .بکه طوریککه طکی
گزارشی در سکال  1111-94تعکداد  3444راس گوسکاله
شیری 944 ،بره و  144بزغاله به این بیماری مبتال شکدند
( .)2هککدف از ایککن مبالعککه بررسککی نشککانههککای بککالینی و
کالبدگشایی بیماری آکابان در ایران بود.
مواد و روش کار
سابقه بیماری در گله:
اواسط دی ماه سال  1314تا اوایل اردیبهشکت مکاه سکال
 1315تعککداد  33راس گوسککاله نککژاد هلشککتاین از هککر دو
جنس نر و ماده با نشانههای عصکبی و آرتروگریپکوزیس
( 18راس ( )%54/54مبتال به نشانههای عصبی و  15راس
( )%45/45مبتال به آرتروگریپوزیس) در یکی از مکزارف
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گکاو شککیری صککنعتی اطککراف تهککران متولککد شککدند .همککه

نمونهگیری ،استخراج  RNAو RT-PCR

مبتالیان تحکت معاینکه دقیک قکرار گرفتنکد و نشکانههکای

به جهت بررسی حضور ژنوم ویروس آکابکان

بالینی مربوط بکه هریکک از آنهکا ثبکت شکد .بکه منظکور

بکککه روش  ،RT-PCRاز  23جمجمکککه نمونکککه بکککافتی از

بررسی شاخص هکای خکونی ،از  29راس از مبتالیکان بکه

باقیمانده بافت مغز (نیمی از باقیمانده بافت مغکز) اخکذ و

میزان  5میلی لیتر نمونه خون از ورید وداج در لولکههکای

به آزمایشگاه ارسال شد .در آزمایشگاه اسکتخراج RNA

حاوی  EDTAاخذ شد.

بککا اسککتفاده از کیککت شککرکت Molecular ( MBST

تمام گوسالههای مبتال (به دلیل دشکواری در پرسکتاری و

 )Biological System Transfer, Iranاز  4045گکرم

پرورش) ذبح شدند و جمجمهها مورد کالبدگشایی قرار

باقیمانده بافت مغز انجکام گرفکت .سکپس باقیمانکدههکای

گرفتند .در  1راس گوساله مبتال به نشانه های عصبی پس

اسیدنوکلئیک استخراج شده به جهت شناسایی ویکروس

از کالبدگشایی جمجمه ها ،باقیمانده بافکت مغکز بکه طکور

آکابکان بکا اسکتفاده از روش Reverse Transcription-

کامل از حفره کاسه سر خارج شد و از نظر شکل گیکری

 Polymerase Chain Reactionو  nested PCRبککه

بافتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وسکیله کیکت ( )Qiagen, Valencia, CA, USAو بکا
استفاده از پرایمرهای مشخص شده مکورد سکنجش قکرار
گرفتند (جدول.)1-

جدول :1-پرایمر اولیگونوکلئوتید مورد استفاد به جهت شناسایی ژنوم آکابان ()3
Product size

Location

709 bp

19~740

230 bp

177~407

5'-3'Primer sequence
F1: TAACTACGCATTGCAATGGC
R1: TAAGCTTAGATCTGGATACC
F2: GAAGGCCAAGATGGTCTTAC
R2: GGCATCACAATTGTGGCAGC

RT-PCR
nested PCR

نتایج

(آرتروگریپککوزیس) بککود (تصککویر .)1-رنککپ پریککدگی

نشانههای بالینی و آزمایشگاهی

مخاطککات ،ناشککنوایی ،غککری مفککرط و کککاهش رشککد از

نشکانههکای حیکاتی از قبیککل درجکه حکرارت بکدن ،تعککداد

دیگککر نشککانههککای مشککهود بککود .در برخککی از مبتالیککان،

تنفس و ضربان قلکج در همکه مبتالیکان در دامنکه نرمکال

تورتیکولیس ،لوردوز ،کایفوز و اسکولیوز دیده میشد.

قککرار داشککت .متککداولتککرین نشککانههککای بککالینی در ایککن

در تعداد اندکی از مبتالیان فشکار دادن سکر بکه اجسکام،

گوسالهها شامل :کوری ،گنگی ،افسردگی ،عکدم درک

افزایش حساسیت در هنگام مالمسکه ،نکاتوانی در کنتکرل

از محیط پیرامون ،ناتوانی در مکیکدن سرپسکتانک ،عکدم

زبان ،جمجمه گنبدی شکل ،کوتاهی فک پایین و اسپینا

یادگیری ،سخت شکدن یکک یکا چنکد مفصکل همکراه بکا

بیفیدا ( )Spina bifidaدیده شد.

آتروفکککککی عضکککککالنی در انکککککدامهکککککای حرکتکککککی

 33نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /شانزدهم ،شماره اول ،9911 ،پیاپی 04

تصویر :1-گوساله مبتال به آرتروگریپوزیس و تورتیکولیس (تصویر راست) و فشار دادن سر به دیوار ناشی از افزایش فشار داخل
جمجمهای (تصویر چپ)

تابلوی خونی در  29راس گوساله مبتال بکه سکندرم A-H

و افککزایش میککانگین گلبککولهککای سککفید ( 14235در هککر

نشان دهنده کمخکونی (میکانگین هماتوکریکت %15/1 :و

میکرولیتککر) بککود .همچنککین میککانگین میککزان نوتروفیککل

میانگین گلبولهای قرمز 3/55  141 :در هر میکرولیتر)

سگمنته  1244در هر میکرولیتر بود (جدول.)2-

جدول :2-پارامترهای خونی در گوسالههای مبتال به سندرم A-H
پارامتر

واحد

تعداد

دامنه (میانگین) مبتالیان

دامنه (میانگین) نرمال

هماتوکریت

درصد

29

9/4-22/5
()15/1

24-41

گلبول قرمز

141

29

2/19-4/23
()3/55

29

12/1-36/1
()14235

4-12
()8

29

4144-8944

1800-6300
()4050

در هر میکرولیتر
143

گلبول سفید

در هر میکرولیتر
نوتروفیل

در هر میکرولیتر

()35
5-14
()9

()1244

از  23نمونه اخذ شده از باقیمانده بافت مغز به جهت

(جدول .)3-همچنین تمامی نمونهها از نظر حضور

ردیابی ویروس آکابان به روش  13 ،RT-PCRمورد

ویروس اشمالنبرگ منفی بودند و در کشت مایع

واکنش مثبت و  14مورد واکنش منفی را نشان دادند

مغزی-نخاعی ،هیچ باکتری رشد نکرد.

جدول :3-نتایج مربوط به  RT-PCRدر نمونههای باقیمانده بافت مغز مبتالیان
 RT-PCRویروس آکابان

تعداد نمونه
23

مثبت

منفی

)%51/52( 13

)%43/48( 14
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نشانههای کالبدگشایی

( )CSFبککا دیککواره نککازک (لپتککومننژ) دیککده مککیشککد کککه

پککس از کالبدگشککایی در  1راس از گوسککالههککای مبککتال،

جککایگزین لککوبهککای مغککز شککده بودنککد (تصککویر.)2-

پککس از بککرش اسککتخوان کاسککه سککر و کنککار زدن سککخت
شامه ،به وضوح کیسههای مملو از مکایع مغکزی-نخکاعی

تصویر :2-حضور کیسه مملو از مایع مغزی-نخاعی پس از برداشتن استخوان کاسه سر و سخت شامه (تصویر راست) و همان جمجمه پس از
برداشت مایعات (تصویر چپ)

از خالل این پرده نازک و نیمه شفاف ،محتویات آبککی

جایگزین شده بود .تنها در یک مورد شکلگیری ناقص

داخل کیسه ،یه نازک بین ایکن کیسکه و فضکای اتسکاف

لوب آهیانه دیده میشد درصکورتیکه در سکایر مبتالیکان

یافته ببن های جانبی یکا همکان یکه اپانکدیم و انشکعابات

این بخش تشکیل نشده بکود .در بخکشهکایی ککه بافکت

عروق خونی از مننژ بکه سکمت داخکل بکه شککل سکاختار

عصبی بکه صکورت نکاقص شککل گرفتکه بکود چکینهکای

ترابکولی و ظریف دیده می شد .در عمک و بخکش هکای

مغزی ( )Gyriدر ظاهر با تعداد کمتر ،پهنتر و کوتاهتکر

زیرین این کیسه و در مجاورت ببن های جانبی سکاختار

از حالت طبیعی بنظر میرسیدند .در سکبح شککمی مغکز

بافت عصبی شکل گرفته مربوط به دیکنسکفال بکه چشکم

لککوب گالبککی شکککل ( )Pyriform lobeدر  3مککورد بککه

میخورد .پس از تخلیه مایعات و خروج باقیمانده بافکت

صورت کامل در  3مکورد دیگکر بکه طکور نکاقص شککل

مغز از کاسه سر ،مشخص شد که عمده تغییرات ظاهری

گرفته بود .در هر  1مکورد پایککهکای مکخ ( Cerebral

در قسمت تلنسفال اتفاق افتاده است به طوریکه فقکط در

 )pedunclesبککه طککور کامککل تشکککیل شککده بککود .سککایر

 2مورد لوب پیشانی و در  2مکورد لکوب پکس سکری بکه

بخش های مغز از جمله تکا موس ،پکل مغکزی ،مکدو و

شکل ناقص تشکیل شده بود .در حالیکه در بقیکه مکوارد

مخچه بدون تغییرات ظاهری بکه صکورت طبیعکی شککل

این قسمت ها به طور کامل توسکط کیسکه مملکو از CSF

گرفته بودند (تصویر.)3-
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تصویر :3-تشکیل ناقص لوب پیشانی به همراه حضور لپتومننژ (تصویر راست) ،تشکیل ناقص لوب پس سری به همراه حضور لپتومننژ پس از خروج
بافت مغز از جمجمه (تصویر وسط) و مغز کامل گوساله با سن برابر با مبتالیان (تصویر چپ)

بحث
تا کنون حضور ویروسهای گکروه  Simbuدر اسکترالیا،

تحت بالینی اتفاق میافتد (8و ،)1وقوف آنسفالیت ناشکی

جنوب شکرق آسکیا ،خاورمیانکه و آفریقکا گکزارش شکده

از سویه پُرحکدت ویکروس آکابکان ( )Irikiدر گاوهکای

است ( .)19این ویروسها همگی برای انتقال بکه میزبکان

بالغ در کره جنوبی گزارش شکده اسکت ( .)14بکا گکزش

مهره دار ،نیازمند یک ناقل بیولوژیک (پشهها) هستند .از

دام آبستن توسط پشه ،ویروس بکه صکورت موضکعی در

این میان جنس کولیکوئیدس به عنوان اصلیتکرین ناقکل

کوتیلدونها جایگزین میشود و سکپس بکه جنکین حملکه

برای ویروس آکابان مبرح است .این ویروس به عنکوان

می کند .در مناط اندمیک دامهکا از ایمنکی ککافی بکرای

یک پاتوژن در بروز سقط و نواقص مادرزادی در نکوزاد

پیشگیری از دسترسی ویروس به جنکین خکود برخکوردار

نشخوارکننده دارای اهمیت است که با گرم شدن هکوا و

هستند .در مناطقی که پیش از این بیماری در میان دام هکا

افککزایش جمعیککت پشککههککا امکککان انتقککال آن بککه دامهککای

وجود نداشته است ،با ورود ویکروس آکابکان بکه منبقکه

حساس افزایش مییابد .شاید مهمترین دلیل برای وقکوف

انتظار میرود ویروس اثر بیماریزایی خود را اعمال کند.

فصککلی بیمککاری آکابککان در اسککترالیا و ژاپککن ،افککزایش

همچنین می توان این اثر را در زمانیکه دام های غیکرایمن

جمعیت ناقلین در فصول بارانی و گرم باشکد (5و1و.)14

بکه منککاط انککدمیک وارد مکیشککوند ،مشککاهده کککرد (.)1

افزایش فعالیت پشهها در فصول بارانی در انتهای تابستان

هیدراننسفالی و آرتروگریپوزیس از عوارض ابتال به این

و پاییز احتمال مواجهه گاوهای آبستن با ویروس آکابان

ویروس در نوزاد نشخوارکنندگان است که بکه صکورت

را افزایش میدهد ( )1ککه بکه نظکر مکیرسکد در مبالعکه

جداگانه یا توام ،در هنگام وقوف بیماری دیکده مکیشکود

حاضر همین امر منجر بکه تسکهیل انتقکال عفونکت توسکط

( .)9ضایعات ایجاد شده توسط این ویروس متناسکج بکا

پشه به گاوها شده است.

سن جنین خواهد بود .پیامد آلودگی جنین در سکن قبکل

عمده ترین چهکره بیمکاری در گکاو ،سکقط و مکردهزایکی

از یککک مککاهگی سککقط و یککا مومیککایی شککدن اسککت .در

است ( .)9اگرچه عفونت در دامهای بالغ به صورت

تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانههای بالینی و کالبدگشایی آن در33 ...

صورتیکه جنین در روز  34تا  145آبستنی مکورد هجکوم

نیمکککرههککای مغککز بککه طککور طبیعککی شکککل گرفتککهانککد و

ویروس آکابکان قکرار گیکرد ،هیدراننسکفالی در مبتالیکان

ضایعات به صورت اتساف ببن های جانبی مغکز و گکاهی

چهککره غالککج خواهککد بککود .تغییککرات عصککبی اغلککج بککه

هیپوپالزی مخچه بروز میکنند (.)1

صورت آنسفالیت غیرچرکی است که در مرحله تکامکل

پیش از ایکن در سکال  1112اهکورایی و همککاران بکرای

بافتی با نکروز بافت مغز همراه است و به صورت نقکص

اولککین بککار در ایککران وقککوف سککندرم آرتروگریپککوزیس-

در پارانشیم خود را نمایان مکی سکازد .در نکواحی نکاقص

هیدراننسفالی مکرتبط بکا ویکروس آکابکان را در گوسکاله

بافککت مغککز ،گککردش مککداوم  CSFدر آن ناحیککه سککبج

گزارش کردند ( .)1پس از آن در سال  2444بازرگکانی

خککراش ثانویککه بککافتی شککده و هیدراننسککفالی را سککبج

و همکاران براساس یافتههکای بکالینی و کالبدگشکایی در

می شود .اگر سن آلکودگی جنکین  145تکا  154روزگکی

گوسککالههککای مبککتال بککه ککوری مرکککزی ،وقککوف بیمککاری

باشد ،آرتروگریپوزیس در مبتالیکان بکا احتمکال بیشکتری

آکابان را محتمکل دانسکتند ( .)18گوسکالههکای مبکتال بکه

دیده می شود .این امر ناشی از کاهش تعداد نورون هکای

هیدراننسفالی در نگاه اول طبیعی به نظکر مکیرسکند ولکی

شاخ شکمی نخاف است ککه بکه دنبکال آنسکفالیت ایجکاد

درکی از موقعیت و محیط پیرامون خود ندارنکد (4و.)8

می شود .آرتروگریپکوزیس مکی توانکد در یکک تکا هکر 4

بسته به اینکه کدام ناحیه از بافت مغز دچار آسکیج شکده

انککدام حرکتککی اتفککاق افتککد .ایککن ویککروس همچنککین بککا

باشککد ،چهککره بککالینی متفککاوت خواهککد ب کود .در مبالعککه

اثرگذاری روی میوتوبول ها ،در ابتدا سبج دژنکره شکدن

حاضر کوری ،گنگکی ،عکدم درک از محکیط پیرامکون،

آن ها و سپس با نفوذ سلول ها به داخل این فضای دژنره،

عککدم وجککود رفلکککس مکککش هنگککام نوشککیدن شککیر و

منجر به پلیمیوزیت مکیگکردد .گکاهی ممککن اسکت بکا

حرکات بدون هدف مشخص از نشانههای ثابت در تمام

آلودگی جنین در سن  144تا  124روزگی ،هردو چهره

مبتالیان بود که این نشانهها مشابه با یافتکههکای بکالینی در

به صورت نادر در یکک زمکان بکروز کنکد (4و .)14ایکن

مبالعات گذشته است (1و4و9و )8و بیانگر نقص کامکل

حالککت در یککک یککا چنککد انککدام حرکتککی در تعککدادی از

در سیستم اعصاب مرکزی میباشد.

مبتالیان در این مبالعکه بکه همکراه تورتیککولیس (کجکی

لکوسککیتوز و نککوتروفیلی چهککره ثابککت تککابلوی خککونی در

گردن) و کوری دیده شد .ایکن امکر نشکان مکیدهکد ککه

مبتالیان بود که نشان دهنده حضور یک واکنش التهکابی

گاوها در سنین مختلکف آبسکتنی در معکرض عفونکت بکا

اسککت .از طرفککی کککاهش میککزان هماتوکریککت و تعککداد

ویروس آکابان قرار داشتند که وقوف همزمان نشانه هکای

گلبولهای قرمکز در خکون بیکانگر وقکوف ککم خکونی در

عصبی و آرتروگریپوزیس تائید کننده ایکن ادعکا اسکت.

مبتالیککان اسککت .آنطککور کککه بککه اثبککات رسککیده اسککت،

تغییرات دژنراتیو ایجاد شده در نورون های شاخ شککمی

سایتوکاینهکای التهکابی از قبیکل فکاکتور نککروز دهنکده

نخاف توسط ویروس  shamondaکه با ویکروس آکابکان

تومکککور ( ،)TNFاینترلکککوکینهکککا ( IL-1βو  )IL-1αو

هکککم خکککانواده اسکککت ،در گوسکککالههکککا سکککبج القکککای

اینترفرون گاما ( )IF-γبا سرکوب مغز اسکتخوان مسکئول

آرتروگریپوزیس می شود .اگرچه رفتار این ویکروس در

بروز این نکوف از ککم خکونی هسکتند(.)11بنکابراین شکاید

برخورد با سیستم اعصکاب مرککزی بکا ویکروس آکابکان

بتککوان کککم خککونی ایجککاد شککده در مبتالیککان را ناشککی از

متفاوت است به طوریکه در عفونت با ویکروس مکذکور

واکنش التهابی دانست.
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