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borna ligos viruso paplitimas tarp sergančiųjų psichikos 
sutrikimais. literatūros apžvalga

santraUka
Borna ligą (BL) sukeliantis neurotropinis virusas priklauso 
Mononegavirales eilei, Bornaviridae šeimai, Bornavirus genčiai 
ir yra sudarytas iš viengrandės neigiamos RNR. Borna ligos viruso 
(BLV) patekimo į organizmą keliai iki galo neišaiškinti. Manoma, 
kad BLV perduodamas tiesiogiai per seiles, nosies bei akies junginės 
sekretą arba netiesiogiai per užterštą vandenį ir maistą bei pieną. 
Ši liga plačiai paplitusi tarp įvairių gyvūnų rūšių ir sukelia elgesio 
sutrikimus, o kai kada gali baigtis net mirtimi. Manoma, kad BLV 
pirmiausia paveikia limbinės sistemos ląsteles ir, persistuodamas 
CNS, sutrikdo neuronų funkciją, nors tiesiogiai ir neardo smegenų 
audinio. Žmonių populiacijoje didelės apimties serologiniai ir 
molekuliniai tyrinėjimai su psichikos sutrikimų turinčiais pacientais 
siekė nustatyti, ar BLV gali inspiruoti neuropsichikos sutrikimus. Kai 
kurie tyrimai nustatė, kad psichikos sutrikimų turintiems pacientams 
labai padaugėja specifinių antikūnų prieš BLV. Kiti tyrimai nustatė 
BLV RNR arba BLV antigeną periferinio kraujo mėginiuose, taip pat 
pavyko izoliuoti virusą ir iš šizofrenija sirgusio paciento smegenų. 
Šitokie tyrimų rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad virusų sukelta 
BL gali būti zoonozė. Tačiau kitoms mokslininkų grupėms, deja, 
nepavyko pakartoti šių tyrimų rezultatų, jų tirtuose mėginiuose 
neaptikus jokių BL žymenų, tokių kaip specifiniai cirkuliuojantys 
imuniniai kompleksai, antikūnai bei antigenai. Taigi tyrimų rezultatai 
yra skirtingi. Jie rodo, kad specifinių antikūnų prieš BLV paplitimas 
arba koreliuoja su psichikos sutrikimais, arba ne, t.y. svyruoja nuo 66 
iki 0 proc. psichikos sutrikimais sergantiems ligoniams ir nuo 57 iki 
0 proc. kontrolinėse grupėse. Manoma, kad toks procentų skirtumas 
gali būti dėl nevienodai specifiškų ir jautrių tyrimo metodų bei kitų 
metodologinių problemų. Iki šiol nėra vieningos nuomonės ir dėl 
Borna ligos diagnostinio testo „auksinio standarto“. Taigi hipotezė, 
jog BL gali būti įvairių psichikos sutrikimų priežastis žmonėms, iki 
šiol yra ginčytina ir reikalauja tolimesnių išsamių tyrinėjimų.
raktažodžiai: borna liga, borna ligos virusas, neuropsichikos 
sutrikimai, seropaplitimas.
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sUmmarY
Borna disease virus (BDV) is a small neurotropic, non-segmented, 
negative – strand RNA genome virus, belonging to the Bornaviridae 
family within the Mononegavirales order. Routes of transmission 
are unproven, but virus is assumed to be transmitted either directly 
through nasal, saliva and cojunctival secretions or indirectly through 
contaminated food and water. Milk has also been incriminated. BDV 
infects a wide variety of mammals, causing disturbances in behaviour 
and, even, fatal outcome. In animals, this highly neurotropic BDV 
targets cells in the limbic system by intraaxonal migration and 
compromises their neuronal function without causing direct damage. 
A large number of recent serological and molecular studies on 
human patients have been performed to determine whether BDV 
may cause neuropsychiatric disease. Most widespread findings have 
found elevated levels of antibodies recognizing BDV antigens in the 
blood of psychiatric patients compared with healthy subjects. Other 
studies have reported the presence of BDV RNA or BDV antigens 
in the peripheral blood samples, as well as in autopsied brain tissue 
of psychiatric patients. These data support the BDV as a possible 
co-factor in human mental disorders and that BD could be as an 
emerging zoonosis. However, other research groups have been unable 
to replicate these findings, reporting a complete absence of such BDV 
key markers as specific circulating immune complexes, antigens and 
antibodies from their samples.
key words: Borna disease, Borna disease virus, neuropsychiatric 
disorders, prevalence

Prevalence of Borna disease virus among patients with Mental 
disorders. Review of literature

borna ligos sukėlėjas. Borna ligos virusas (BLV) 
priklauso Mononegavirales eilei, Bornaviridae šeimai, 
Bornavirus genčiai [1, 2, 3, 4]. Virusas turi superkapsidę ir 
sudarytas iš viengrandės neigiamos RNR, kurios dydis apie 9 
kb. [5, 6, 3]. Viruso replikacija ir transkripcija vyksta ląstelės 
branduolyje [7, 8], kuriame susiformuoja eozinofiliniai intarpai 
[9]. Virusas kultivuojamas embrioninėse smegenų ląstelėse, 
besidaugindamas citopatogeniniu poveikiu (CPP) nepasižymi 
[10, 11].

Borna liga (BL) pirmą kartą buvo paminėta pietų 
Vokietijoje daugiau kaip prieš 200 metų kaip mirtina arklių 

ir avių neurologinė liga, gavusi vardą iš Borna miesto 
Saksonijoje, kur per šio viruso sukeltą epidemiją 1885 m. 
krito didelis skaičius arklių [12]. BL etiologija buvo įrodyta 
1900, kai Zwick su bendraautoriais iš Giessen (Vokietija) 
[13] pavyko iš infekuotų arklių smegenų paruošta suspensija 
užkrėsti eksperimentinius gyvulius. Vėliau įvyko daug labai 
svarbių mokslinių atradimų, ypač molekulinės biologijos 
srityje, įrodžiusių, kad BLV yra neurotropinis virusas [1, 2, 7, 
14, 15], kuris patenka į organizmą per nosies gleivinėje esantį 
nervus Olfactorius [16]. Virusas randamas limbinėje sistemoje 
[17, 18, 19]. Virusas taip pat aptiktas ir pogumburyje, kur 
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ženkliai didesnį seroteigiamų mėginių skaičių BL virusinės 
infekcijos atžvilgiu, atsižvelgiant į amžių tiek kontrolinėje, 
tiek neurologinių pacientų grupėje [49]. Tačiau seroteigiamų 
dinamika skyrėsi psichikos sutrikimais sergančių pacientų 
grupėje, palyginti su kontroline grupe: du kartus didesnis 
seropaplitimas nustatytas pacientams su psichikos sutrikimais 
bei jauniems neurologiniams pacientams [42]. Ypač didelis 
seropaplitimas nustatytas tarp 17–30 metų amžiaus psichikos 
sutrikimų turinčių pacientų, kuris buvo 600 proc. didesnis, 
palyginti su kontroline grupe (chirurginiai pacientai) [49]. Tai 
leidžia daryti prielaidą, jog BLV gali turėti įtakos psichikos 
sutrikimų patogenezėje, ypač turint omeny, kad psichikos 
sutrikimai dažnai pasireiškia jauniems asmenims. Tačiau kito 
tyrimo, atlikto nediferencijuojant pagal konkrečius psichikos 
sutrikimus sutrikusios psichikos pacientų grupėje, metu nebuvo 
nustatyta nei BL virusinės RNR, nei specifinio antigeno ar BL 
virusinę infekciją įrodančių specifinių antikūnų [30, 50, 51]. 
Taivano mokslininkai tyrinėjo šizofrenija sergančius pacientus, 
jų šeimos narius, medicinos darbuotojus, kurie turėjo kontaktų 
su pacientais, bei kontrolinę grupę. Visose trijose tiriamosiose 
grupėse buvo nustatytas didesnis seropaplitimas, palyginti su 
kontroline grupe [52], todėl rezultatai leidžia daryti prielaidą 
apie galimą BLV žmogaus žmogui perdavimo kelią [10]. 
Japonijoje [64] taip pat išaiškintas didesnis antikūnų procentas 
(45 proc.) tarp šizofrenija sergančių pacientų, palyginti su 
kontroline grupe (medicinos personalas). Nebuvo nustatyta 
ryšio tarp užsikrėtimo Borna virusine infekcija ir amžiaus, 
gautų psichotropinių vaistų dozės ar kontakto su gyvūnais 
[10]. Tačiau didelis kiekis specifinių antikūnų prieš BLV ir 
Borna virusinės RNR buvimas šizofrenija bei kitais psichikos 
sutrikimais sergantiems pacientams, palyginti su kontroline 
grupe, daugumos tyrimų metu buvo nustatytas (žr. 1 lentelė) [23, 
38, 53, 54, 64]. Reikia pažymėti, kad BL virusinės infekcijos 
žymenų aptikimas kraujo serume gali būti susijęs ir su autizmu, 
šizofrenija bei įvairiais emociniais sutrikimais. Infekciniai 
žymenys, nustatyti pacientams, kuriems pasireiškia ryškūs 
simptomai, dar neįrodo ligos priežasties [10, 55, 56]. Dažnai 
tyrimų rezultatai yra skirtingi, kai kalbama apie paplitimą. 
Pavyzdžiui, vienų šaltinių duomenimis, seropaplitimas 
svyruoja nuo 0 iki 66 proc. psichikos sutrikimais sergančių 
pacientų ir nuo 0 iki 57 proc. kontrolinėje grupėje [50]. Kitų 
serologinių tyrimų rezultatai rodo, kad specifinių antikūnų 
prieš BLV paplitimas arba koreliuoja su psichikos sutrikimais, 
arba ne, t.y. svyruoja nuo 30 iki 0 proc. [33].

Mokslinėje literatūroje randama įvairiausių hipotezių 
tokiems prieštaringiems rezultatams paaiškinti. Manoma, kad 
tas procentų skirtumas gali būti dėl nevienodai specifiškų ir 
jautrių tyrimo metodų. Iki šiol nėra vieningos nuomonės dėl 
Borna ligos diagnostinio testo „auksinio standarto“ ir dėl šios 
priežasties išlieka abejonių dėl pastaruoju metu naudojamų 
metodų specifiškumo [57, 58, 59]. Serologiniai tyrimai antikūnų 
atžvilgiu suteikia informaciją ir įrodymus apie latenciją 
arba buvusį sąlytį su sukėlėju, tuo tarpu epidemiologiniai 
paplitimo tyrimai yra esamos infekcijos proporcijos matas 
[25]. Neatmetama galimybė, kad BL virusinės infekcijos 
nustatymas žmonėms, sergantiems šizofrenija bei kitais 
psichikos sutrikimais, gali būti ir kaip paklaidos rezultatas 
[60, 61] parenkant kontrolinę grupę [25]. Taip pat paklaidos 
rezultatuose gali būti ir dėl kraujo paėmimo netinkamoje 
ligos stadijoje [59], nes kai kurie tyrėjai rado, kad viremija 

sutrikdoma dopamino sekrecija [16, 18]. Šiuo poveikiu galima 
paaiškinti BLV įtaką gyvūnų elgesiui. Yra žinoma, kad virusai, 
persistuojantys centrinėje nervų sistemoje (CNS), gali būti 
ūminių ir lėtinių uždegimų priežastis. Ir CNS vykstančios 
imunopatologinės reakcijos gali vaidinti svarbų vaidmenį 
įvairių smegenų funkcijų sutrikimų patogenezėje [20], nors 
virusai tiesiogiai ir neardo smegenų audinio [21]. Iki šiol 
viruso perdavimo keliai nėra iki galo aiškūs [22, 23, 24]. 
Manoma, kad virusas perduodamas per seiles, nosies bei akies 
junginės sekretą, kuriuo gali būti užterštas vanduo ar maistas 
[25]. Kliniškai sveiki, bet turėję kontaktą su BLV gyvuliai ir 
graužikai gali būti šio viruso nešiotojai ir vektorius [10]. Yra 
paskelbta duomenų, kad Borna virusas (BV) perduodamas ne 
tik horizontaliai – tiesioginio kontakto metu, bet ir vertikaliai, 
t.y. BL gali būti paveldima [26, 27]. Viruso išplitimą įrodo 
serologiniais tyrimais nustatomi specifiniai BLV antikūnai ne 
tik kliniškai sveikiems arkliams [28], bet ir kitiems gyvūnams, 
kurie gali būti natūraliai infekuoti BLV [7, 14, 15, 28, 29]. Nors 
gamtinis šaltinis ir viruso pernešimo būdai iki šiol iki galo 
neišaiškinti [30], BLV eksperimentiniu būdu pavyksta perduoti 
daugeliui gyvūnų rūšių: nuo viščiukų iki primatų [10, 14, 28, 
29]. Epidemiologiniai tyrimai leidžia daryti prielaidą, kad BL 
gali būti zoonozė, t.y. kad šią ligą natūraliu būdu tiesiogiai arba 
netiesiogiai gyvūnai gali perduoti žmonėms [30, 31, 32, 33, 
34].

borna ligos virusas ir psichikos sutrikimai. Infekcinio 
sukėlėjo ryšys psichikos sutrikimų etiologijoje vis dar sunkiai 
įrodomas [31, 36]. Tačiau vis dažniau iškeliama prielaida, 
kad genetiškai imliems individams infekcinio sukėlėjo veikla 
smegenų neuronuose gali sukelti šizofreniją [35]. Platus Borna 
ligos virusų nešiotojų spektras bei akivaizdus ryšys su elgesio 
sutrikimais nustatytas bengališkosioms makakoms (rhesus 
macaques) [12], medžių kirstukams (Tupaia glis) [37] ir 
žiurkėms [14]. Vis dėlto dar nėra vieningos nuomonės, ar BL 
virusinė infekcija gali sukelti psichikos sutrikimus ir žmonėms 
[30].

Ryšiui tarp BL ir psichikos sutrikimų patvirtinti reikia 
išsamesnių serologinių, molekulinių bei epidemiologinių 
tyrimų. Pirmieji duomenys apie BL virusinio antigeno aptikimą 
leukocituose tarp hospitalizuotų depresija bei kitais psichikos 
sutrikimais sergančių pacientų paskelbti 1985 metais, o po 
dešimtmečio buvo paskelbta ir apie Borna virusinės RNR 
aptikimą įvairiais psichikos sutrikimais sergantiems ligoniams 
[38]. Specifinių antikūnų prieš BLV nustatymas žmonėms, 
sergantiems depresija bei kitais psichikos sutrikimais 
[39], humoralinį atsaką sukeliančio S-antigeno (p40 ir p24 
kompleksas) nustatymas [40] ir sėkmingas BLV izoliavimas iš 
šizofrenija sirgusio paciento smegenų audinio [41] paskatino 
atlikti didesnės apimties serologinius tyrimus.

Seroepidemiologiniai tyrimai su psichikos ir 
neurologinėmis ligomis sergančiais pacientais Vokietijoje, 
Japonijoje bei JAV rodo specifinių antikūnų prieš BLV kraujo 
serume buvimą [15, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]. Didelės apimties 
tyrimai, atlikti su hospitalizuotais psichikos sutrikimais 
sergančiais pacientais, parodė daug didesnį antikūnų prieš BLV 
paplitimą kraujo serume bei vidutiniškai didelį seropaplitimą 
tarp neurologinių pacientų, palyginti su kontroline, t.y sveikų 
žmonių, grupe [15, 42, 44]. Didelės apimties epidemiologiniai 
tyrinėjimai atlikti Vokietijoje, kurių imtį sudarė chirurginiai 
(kontrolinė grupė), neurologiniai bei psichikos ligoniai, parodė 

apžvalgos
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koreliuoja su ūminiais psichikos sutrikimais [62]. Paklaidos 
tyrimų rezultatuose galimos ir dėl kryžminių reakcijų [50, 
63], kurios gali atsirasti dėl žmogaus serume esančių antikūnų 
įvairiems BL virusinių antigenų epitopams, kurie būtent ir 
sukelia tų antikūnų gamybą kaip atsaką į BLV ar panašaus 
agento poveikį [64]. Antikūnai prieš BLV aptinkami kaip 
žymenys ne tik pacientams, kuriems pasireiškia neuropsichikos 
sutrikimų simptomų, bet ir sveikiesiems [38]. Didelis postūmis 
diagnostikos srityje įvyko dėl cirkuliuojančių Borna ligos 
viruso specifinių imuninių kompleksų ir jų sąveikos su laisvais 
antikūnais bei plazmos antigenais nustatymo, kas pirmą kartą 
paaiškino rezultatų skirtumų priežastį [65]. Naujoviška trijų 
pakopų imunofermentinė reakcija parodė, kad BLV paveikti 
cirkuliuojantys imuniniai kompleksai rodo 10 kartų didesnį 

infekcijos buvimo procentą nei buvo nustatyta ankstesniais 
tyrimais [38]. Ir tas didelis cirkuliuojančių imuninių kompleksų 
ir antigenų kiekis koreliavo su depresijos sunkumu [65].

išVaDa
Nepaisant didelių pasiekimų diagnostikos srityje ir 

atsižvelgiant į tai, kad psichikos sutrikimais sergančiųjų 
skaičius, kuris siejamas su aktyvėjančiu BLV plitimu, 
akivaizdžiai didėja [32, 66, 67, 68, 69, 70, 71], hipotezė apie 
BLV, kaip galimą įtakos turintį veiksnį žmonių psichikos 
sutrikimų išsivystymui, iki šiol yra ginčytina ir reikalauja 
tolimesnių išsamių tyrinėjimų. 

1 lentelė. skirtingų tyrimų apie blV paplitimą bei antikūnų prieš blV seropaplitimą rezultatų suvestinė
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