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orna hastalığı, at ve koyunlarda nörolojik belirtilere neden olan kronik,
ilerleyici bir meningoensefalitis olarak tarif edilmiştir.1 İlk başlarda at ve
koyunların hastalığı olarak bilinen borna hastalığı, daha sonraları insan da

dahil olmak üzere tüm sıcak kanlı hayvanları etkileyebileceği bildirilmiştir. Has-
talıkta felç yaygın olmakla beraber, ataksi, depresyon ve dairesel hareketler ortaya
çıkmaktadır. Hastalık genellikle 1-3 hafta sürmekte ve ölümle sonuçlanmakta-
dır.1-4

İlk olarak 18. yüzyılda atlarda sinirsel bir hastalık olarak tanımlanmış olup,
Almanya’nın Borna şehrindeki askeri atlarda hastalığın salgın şeklinde görülmesi
nedeniyle borna hastalığı ismini almıştır.5-7

Borna hastalığı virüsünün insanlarda tespit edilmesinden sonra hastalığa olan
ilgi artmıştır.4 Dünyada bu hastalıkla ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ülke-
mizde de 2000’li yıllardan sonra bu konuda çalışmalar olmuş ve çeşitli hayvanlarda
seropozitiflik tespit edilmiştir.8
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ETİYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ

1996 yılında, Mononegavirüs’ler takımı içerisinde, bor-
naviridae ailesinin tek bir cinsi bornavirüs ve tek bir türü
borna hastalığı virüsü (BDV) olarak yeniden düzenlen-
miştir.9 BDV’nin yeni türü olan Avian borna virüs
(ABVs), ilk olarak papağanlarda bildirilmiştir. ABVs’le-
rin ilk keşfinden günümüze kadar 14 ABVs genotipi keş-
fedilmiştir.10-12 BDV’nin ek bir genotipi de Tanzanya’da
bir Elapsoidea loveridgei yılanında saptanmıştır.9

Borna hastalığı virüsleri, zarflı, negatif polariteye
sahip, segmentsiz, tek-iplikli RNA’dan oluşur, genomik
boyutu yaklaşık olarak 8.90 kb’dir. Replikasyon ve trans-
kripsiyon enfekte hücrenin nükleusunda gerçekleşir.
Borna hastalığı virüsü, merkezi sinir sistemini özellikle
de limbik yapıları etkileyen bir nörotropik virüstür.
Borna viral genomu altı proteini kodlamaktadır. Bunlar;
nükleoprotein (N), fosfoprotein (P), matriks protein (M),
glikoprotein (G), X proteini (X) ve RNA polimeraz
(L)‘dır.2-4

Hastalığın coğrafi yayılım alanı kesin değildir.
Ancak doğal enfeksiyon sadece Avrupa’da (Almanya, İs-
viçre, Avusturya), bildirilmesine rağmen son zaman-
larda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin,
İngiltere, Japonya’da, İsrail ve İtalya, Polonya, Çek Cum-
huriyeti, Fransa, İsviçre ve Türkiye gibi diğer Avrupa ül-
kelerinde de bildirilmiştir.2-4,8,13-17,

BDV’nin uzun süreden beri atlarda hastalığa neden
olduğu bilinmektedir. BDV ile meydana gelen doğal en-
feksiyonların, hayvanat bahçesindeki hayvanlarda (may-
mun, lama, alpaka, suaygırı), keçi, geyik, koyun, kedi,
inek, köpek, vaşak, devekuşu, tilki, yeşilbaşlı ördek (mal-
lard) ve karga, tarla faresi ve rakun’da mevcut olduğuna
dair kanıtlar mevcuttur.1,4,18-26 Deneysel olarak rhesus
maymunu, tavuk, rat, fare, hamster, Moğol gerbili,
kobay ve nehir tarla faresi (bank vole) gibi hayvanlarda
oluşturulmuştur.6,7 ABVs, papağan, ötücü kuşlar, Kanada
kazları, kuğular, yabani ördekler, martılar, yırtıcı kuşlar
(kel kartallar) ve kanaryalarda tanımlanmışlardır.16,27-31

Son yıllarda yapılan çalışmalarda yarasa, fil, balık, yılan,
sincap ve insan gibi çok sayıda farklı türün enfekte ol-
duğu görülmüştür.3

İnsan ve hayvanlarda BDV enfeksiyonunun bulaş-
ması birkaç yolla olmaktadır. Nazal mukozadan gelen
bulaşıcı sekresyonlarla doğrudan temas yoluyla, dolaylı
olarak kontamine yiyecek ya da sudan ve vertikal olarak
gebelik sırasında bulaşma söz konusudur.1,5,6,14,32,33 Peri-
feral kandaki mononükleer hücrelerde BDV RNA’sı ve
proteinlerin tespiti, hastalığın hematojen yoldan da bu-

laştığını düşündürmektedir.34 Pisoni ve ark. BDV enfek-
siyonlarının cinsel yolla iletilmesinin mümkün olabile-
ceğini bildirmişlerdir.17 Kuşlarda büyük bir ihtimalle
bulaşma fekal-oral yolladır. Hava yoluyla bulaşma da
meydana gelebilmektedir. BDV, doğal olarak enfekte
olmuş atların lakrimal ve nazal salgılarında, deneysel
olarak enfekte edilmiş hayvanlardan tavşanların idrar,
tükürük ve sütünde, ratların idrarında, atların tükürük-
lerinde tespit edilmiştir. Deney hayvanları çoğunlukla
intranazal, intraserebral yolla ve kas içi, deri içi ya da
deri altı enjeksiyon yoluyla enfekte edilmektedir.2,4,7,35

PATOGENEZ

BDV başlangıçta olfaktör epitelyumunun nöroreseptör
hücrelerinde çoğalır; muhtemelen transaksonal ve
transsnaptik olarak olfaktör yapılara doğru ve tercihen
limbik sisteme yayılır ve daha sonra tüm kortikal alana
dağılır. Enfekte nöronların çekirdeklerinde bazen de glia
hücrelerinde asidofilik intranükleer inklüzyon cisim-
cikleri meydana gelir. Bu cisimciklere Joest-Degen in-
kluzyon cisimleri adı verilir ve hastalık için patognomik
kabul edilir. Virüsün yayılması, sadece limbik sistem ile
sınırlı değildir. Enfeksiyonun ileri aşamalarında merkezi
sinir sistemi boyunca yayılır ve sonuçta astrositler,
Schwann hücreleri ve ependimal hücreleri etkileyerek
merkezi, periferik ve otonom sinir sistemini, duyusal ve
otonomik ganglion ve organ sinirlerini etkiler. BDV re-
tinal nöronlarda da yayılır, nöronal dejeneresyona ve bu
da körlüğe neden olmaktadır. BDV enfeksiyonun yayıl-
ması merkezi sinir sistemi içinde ribonükleoprotein par-
çacıkları tarafından sağlanır.7,36 Tüm hayvanlarda
hastalık norolojik bozukluklara yol açar.1,5-7 Etken mo-
nonukleer hücrelere infiltre olur. Dissemine nonprulent
karakterde meningoensefalomiyelit geliştirir. Serebral
hemisfer ve beyin kökündeki gri maddede dejenerasyona
yol açar.7,37 ABV kuşlarda başta merkezi ve enterik sinir
sistemlerini etkiler. İnflamasyon ve glial hücreler ile nö-
ronların kaybına neden olabilir.38 BDV ısı, organik çö-
zücüler, deterjanlar, 4<pH ve UV ışınlarına karşı
duyarlıdır. Kurutulmuş preparatlarda 8 yıl kadar etkin-
liğini koruyabilmektedir. BDV -20 oC en az bir yıl, 4 oC
3 ay, 20 oC 1 hafta ve 37 oC’de 2 gün stabil kalabilmekte-
dir. Virus 56 oC sıcaklıkta 30 dakikada inaktife olur.3,7

BDV enfeksiyonu ilkbahar ve yaz mevsiminin ilk
aylarında daha sık meydana gelerek, mevsimsel preva-
lans göstermektedir.1,6,34 Kedilerde Mayıs-Aralık ayları
arasında görülür.4 İnkübasyon süresi koyunlarda birkaç
hafta, atlarda altı ay, kedilerde 3 hafta ila 2,5 ay, ratlarda
yaklaşık 20 gündür.2,4,36
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Rodentler, nehir tarla fareleri, karga ve yeşilbaşlı
ördekler, Kanada kazları, keneler, rakunlar, kırmızı til-
kiler, kuşlar, beyaz dişli kır faresi ve sivri burunlu kır fa-
resi BDV için potansiyel rezervuarlar olarak
bildirilmiştir.2,4,10,20,24-26,38

KLİNİK BULGULAR

Atlarda, ilk belirtiler; yem alımında bozukluklar, ateş
ve uyku halidir. Hafif kolik belirtileri, dönüşümlü ola-
rak kabızlık veya ishal sık görülmektedir. Aygır ve iğdiş
edilmiş atlarda penisin sürekli sarkması yaygındır. Baş
ve ekstremitelerde aşırı duyarlılık ve kas seğirmesi mey-
dana gelmektedir. Bunun yanı sıra yürüme bozukluk-
ları ve engellerin üzerinde atlamada tereddüt
gözlemlenmektedir. Hasta at uyuklamış halde, başını
anormal bir şekilde aşağı eğmiş, çoğunlukla bir duvara
veya yemliğe dayamış ve gözleri kapalı bir şekilde gö-
rülmektedir. Kendi haline bırakılması halinde her
zaman aynı doğrultuda dairesel bir şekilde hareket et-
mektedir. Musküler konvulziyon, özellikle çiğneme
kaslarında yaygın olmakta ve bu da diş gıcırdatmasına
ve beslenmede problemlere neden olmaktadır. Nistag-
mus, farklı büyüklükteki pupillalar ve körlük de yaygın
belirtilerdir. Son aşamada, baş kasları ve ekstremite-
lerde felç meydana gelmektedir. Özellikle dil, çiğneme
veya yutma kaslarında meydana gelen felçler, yem ve
su alımının engelleyerek ölüme neden olmaktadır. Has-
talık süresi 1-3 haftadır. Prognoz genellikle kötü olarak
kabul edilmiş ve mortalite % 75-95 olarak bildirilmiş-
tir.4,7,32,39

Koyunlarda, atlardakine benzer bir klinik tablo gö-
rülmektedir. Ancak bir sürünün %20’ye yakını hastala-
nabilmektedir. İlk belirtiler; davranış değişiklikleri ve
ilgisizliktir. İştahsızlık, sürüden ayrılma, karanlık bir
yerde saklanma, uyku hali, bir noktada durma, ayağa
kalkmada zorlanma, yürütüldüklerinde tökezleme gibi
belirtiler görülmektedir. Lumbosakral bölgede hiperes-
tezi yaygındır. Hastalık ilerledikçe, yem tüketiminde
azalma, diş gıcırdatma ve dairesel hareket görülür. Has-
talığın son dönemlerinde koyunlar yere düşerler ve çır-
pınma hareketi gösterirler. Bazı koyunlar hastalık
belirtisi göstermeden ölürler. Hastalık süresi 4-10 gün-
dür. % 90 civarında mortalite görülmektedir.13,19,39-41 Sı-
ğırlarda sadece sporadik olarak görüldüğü bildirilmiştir.
Vücut sıcaklığı normal veya hafif artmıştır. İştahsızlık,
boşa çiğneme hareketleri, çiğneme kaslarında kramplar,
salya akıntısı, görme bozuklukları, yem alımında azalma,
dairesel hareketler, yürüme bozukluğu, parazi veya pa-
raliz başlıca bulgulardır.4,39 Atlar ve koyunlardakine ben-

zer bulgular diğer tek tırnaklı hayvanlarda (eşek, katır
ve bordo), keçi ve tavşanlarda da görülmüştür.4,19

2008 yılında, ABVs proventriküler dilatasyon has-
talığının (PDD) nedeni olarak tespit edilmiştir. Vahşi ve
kafeste yaşayan egzotik kuşlardaki klinik belirtiler; dep-
resyon halsizlik, ataksi, proprioseptif yetersizlikler,
nöbet, postural reaksiyonlar, körlük; kilo kaybı, kusma,
dışkı içinde sindirilmemiş gıdalar ve yürüme bozuklu-
ğudur. Sindirim bozukluğu ve açlık ile birlikte zayıflama
ve ölüm gözlenir.28,30,31,42 Yabani hayvanlarda borna has-
talığına dair ilk bilgiler 20. yüzyılda Almanya’da bir
geyik ve İsveç’te bir vaşakta bildirilmiştir.4,22 Kedilerde
delibaş hastalığına (staggering disease) neden olur. Baş-
langıçta ateş, apati, iştah azalması, davranış değişiklik-
leri, dairesel hareketler ve sendeleyerek yürümeyi
takiben 1-4 haftalık dönem sonunda parazi ve paraliz gö-
rülmektedir.4,7,13 Köpeklerde BDV enfeksiyonu Avus-
turya (tanımlanmamış ciddi nörolojik bulguların
ardından yorgunluk ve iştah kaybı) ve Japonya’da (baş-
langıçta hipoestezi ve tremor, 10 gün sonra dairesel ha-
reketler, pupillaların genişlemesi ve salivasyon)
bildirilmiştir.21,43

Son yıllarda insanlarda görülen bazı nörolojik has-
talıklara ait bulgular etkenin insanlarda da enfeksiyon
oluşturabildiği ve zoonotik özelliğe sahip olduğu görü-
şünü güçlendirmiştir. Enfeksiyon ile unipolar depresyon,
bipolar bozukluk ve şizofreni ile ilişkili yayınlar olma-
sına rağmen, BDV kronik yorgunluk sendromu, AİDS,
ensefalopati, multipl skleroz, motor nöron hastalığı ve
agresif beyin tümörleri de dahil olmak üzere birçok has-
talıkla karıştırılabilmektedir. İnsanlarda bulaşıcı virüsün
izolasyonu sık sık rapor edilmiştir. Nörolojik ve davranış
bozuklukları ile ilgili bulgular gözlenir. Bunun dışında
ilgi kaybı, ruhsal durumun değişmesi, vücut ağırlığında
değişimler, uykusuzluk veya artan uyma isteği, genel ha-
reketlerin yavaşlaması, yorgunluk insanlardaki görüle-
bilen başlıca bulgulardır.1,5,26,27,35 Son olarak Almanya’da
sincaplarla temas eden 3 kişi yüksek ateş, kas spazmı ve
halsizlik gibi belirtilerden sonra komaya girmiş ve 2 ila
4 ay sonra ensefalitten dolayı hayatını kaybetmiştir.35

NEKROPSİ BULGULARI

BDV Enfeksiyonlarının nekropsilerinde nöronlardaki
Joest-Degen intranükleer inklüzyon cisimciklerini gö-
rülmesi patognomiktir. Olfaktöriyel bulb, beyin kökü-
nün gri maddesinde, bazal gangliyon ve hipokampus gibi
bölgelerde nonprulent bir yangı mevcuttur. Beyin ho-
mojenatlarında antijen veya nükleik asit saptamaları en-
feksiyon için spesifiktir.4
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TANI

Borna hastalığı virüsünün antijen, antikor, dolaşımdaki
bağışıklık kompleksleri ve RNA’sı; beyin dokusu, sereb-
rospinal sıvı, serum, plazma veya periferal kandaki mo-
nonükleer hücrelerde tespit edilebilirler. Son on yılda,
antijen ve antikorlar saptanması için Enzyme-Linked
Immuno Sorbent Assays (ELISA) veya Circulating Im-
mune Complexes (CIC) geliştirilmiştir. Bunların dışında
Electrochemiluminescence immunoassays (ECLIA) ve
Western blotting (WB) testleri de kullanılmıştır. Beyin
omurilik sıvısında antikor tespiti, BDV enfeksiyonu için
son derece spesifik olduğu kabul edilmektedir. ELISA
yöntemi kullanılarak plazmadaki viral antijenleri tespit
etmek mümkündür. Birçok bilim adamı BDV enfeksi-
yonunun teşhisi için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
yoluyla beyin dokusunda ve periferal kandaki mono-
nükleer hücrelerde viral RNA saptanmasını kullanmak-
tadır.4,7

TEDAVİ VE KORUNMA

Borna hastalığı bulunan atlar da çeşitli bitkisel ve tıbbi
tedaviler yapılmış, ama bunların hiçbiri işe yaramamış-
tır. Kedilerde yangıyı ve klinik bulguları azaltmak için
çoğunlukla kortikosteroidlerle tedavi yapılmıştır. Has-
talığın erken aşamasında kullanılan bu tedavi faydalı gibi
görünmektedir. Gerçi immunsupresif tedavinin kulla-
nımı virüs replikasyonun artışına neden olmuştur. Hek-
sametilentetramin (heksamin), ribavirine, interferon alfa
ya da beta ve siklosporin A gibi çeşitli antiviral ilaçlar da
BDV enfeksiyonunun tedavisi için kullanılmıştır.7,44 Gü-
nümüzde amantadin adlı ilaç BDV enfeksiyonunun te-
davisi için kullanılmaktadır. Amantadin BDV
replikasyonunu inhibe eder. Amantadin-sülfat BDV’si
pozitif hastalarda depresyonun tedavisinde etkili olduğu
kanıtlanmıştır.45 Bugün BDV enfeksiyonunu önlemek
için kullanılan herhangi bir medikal profilaksi yoktur.
Aşılama yirminci yüzyılda yapılmış, ancak borna hasta-
lığı virüsüne karşı etkisiz olduğu görülmüştür.4,7
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