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Floviridae İnfeksiyonları
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ÖZET

Filoviridae üyelerinden Ebola (EBO) ve Marburg (MBG) virüsleri, tek zincirli, segmente olmayan, nega-
tif polarite gösteren zarfl› RNA virüsleridir. Bu infeksiyonlar birçok organ ve dokuyu tutabilir. Organlarda fo-
kal ve folliküler nekroz ile beraber belirgin bir mirovasküler hasar oluflmaktad›r. Yap›lan birçok çal›flmaya ra¤-
men virüslerin kayna¤›, yay›l›m› ve do¤al hayat siklusu kesin olarak aç›klanamam›flt›r. ‹nfeksiyonlar› genel kli-
nik belirtiler gösterdi¤inden ay›r›c› tan›n›n önemi büyüktür. Filovirüs infeksiyonlar›nda mortalite oran›, %90’la-
ra kadar ç›kabilmektedir. ‹nfeksiyonlar›n›n tan›s›, antikor titrelerinde art›fl ya da örneklerden virüs izolasyonu
ile konmaktad›r. ‹nfeksiyonlar›n›n tedavisi olmay›p, komplikasyonlar› önleyen destek tedaviye gereksinim du-
yulmaktad›r. Bugün için bu infeksiyonlara karfl› koruyucu afl› bulunmamaktad›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Ebola Virüs, Marburg Virüs, Filoviridae Enfeksiyonlar›

SUMMARY

Filoviridae Infections 

Members of the Filoviridae, Ebola (EBO) and Marburg (MBG) viruses are single-stranded, nonsegmen-
ted, and enveloped RNA viruses. They show negative polarity. Multiorgan involvement in their pathogenesis
pronounced microvascular damage together with focal and follicular necrosis. Their source, spread and na-
tural life cycles are not definitely known. Differential diagnosis is of great significance since they indicate nons-
pecific clinical signs. The mortality rate in filovirus infections can be up to 90%. Diagnosis of filovirus ifnecti-
ons is made either by demonstrating the rise in speicific antibody titersor by isolating the virus from clinical
samples. There existo no treatment of infections and supportive treatment is required to prevent compli-
cations and death. Up to date, there is on effective vaccination against these infections. 
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GİRİŞ

Yakın zamanda Orta Afrika’da ortaya çıkan ve
birçok insanın ölümü ile sonuçlanan Ebola (EBO) vi-
rüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de il-
giyi filovirüs infeksiyonlarına kaydırmıştır. İnsanlarda
viral hemorajik ateş hastalığı oluşturan 12 farklı vi-
rüs, dört familya içerisinde sınıflandırılmıştır. Bunlar,
Lassa, Junin ve Machupa virüslerini içeren Arenavi-
ridae; Rift Valley, Crimean-Congo ve Hantaan virüs-
lerini içeren Bunyaviridae; Marburg (MBG) ve EBO
virüslerini içeren Filoviridae; Yellow Fever, Dengue,
Kyasanur Forest ve Omsk virüslerini içeren Flaviviri-
dae familyalarıdır. Bu virüslerin benzer klinik tablo
oluşturmalarından dolayı, sporadik olguları klinik be-
lirtiler üzerinden ayırdetmek mümkün değildir (1,2).

Tarihçe ve Epidemiyoloji

EBO virüsü, ilk olarak 1976 yılında, birisi Su-
dan’ın güneyinde (EBO-S: Ebola-Sudan), diğeri ise
Zaire’nin kuzeydoğusunda (EBO-Z: Ebola-Zaire) gö-
rülen iki hemorajik ateş salgını sırasında izole edilmiş
ve adını Zaire’deki Ebola nehrinden almıştır. Salgın-
lar, birbirinden 600 mil uzaklıkta bulunan iki bölge-
de, Ağustos ve Kasım ayları arasında görülmüştür.
Salgın, Zaire’de 284 olguda %53, Sudan’da ise 318
olguda %88 ölüm oranı ile seyretmiştir. Hastalık
1979 yılında Sudan’ın aynı bölgesinde 34 olguda
%65 ölüm oranı ile tekrarlamıştır. Zaire’de 1976 yı-
lında geniş bir coğrafik bölgeye yayılan EBO salgını-
nın nedeni, bir hastanede şırıngaların tam olarak ste-
rilize edilmeden kullanılmasıdır. Oysa 1976 ve 1979
yıllarında Sudan’da görülen salgınlar, infeksiyonun
hastanede insandan insana yayılımı ile oluşmuştur
(2-6). Manila (Filipinler)’da 1989 yılında Cynomol-
gus maymunlarının Reston (Virginia)’a gönderilmesi
sırasında hayvanlardan kaynaklanan bir salgın görül-
müş ve maymunların çoğu ölmüştür. Üçüncü altgrup
olan ve Ebola-Reston (EBO-R) olarak isimlendirilen
bu etken virüsün EBO-S’e serolojik olarak benzer ya-
pıda olduğu tespit edilmiş, infekte olan dört hayvan
bakıcısında ise önemli bir hastalık oluşturmadığı gö-
rülmüştür. İnsanlara bulaşmanın maymunları taşıyan
üç kişiye aerosol yolla olduğu, bir kişiye de maymun
nekropsisi esnasında bir bıçak kazası ile oluştuğu bil-
dirilmiştir. Diğer olgu 1992 yılında aynı yerden may-
munların İtalya’ya getirilmesi sırasında görülmüştür.
Amerika’da 1993 yılında yapılan bir çalışmada bir-
çok sağlıklı hayvanın EBO-R açısından seropozitif
olduğu saptanmıştır (2-7).

Guenno ve arkadaşları, Fildişi Sahilleri (Fran-
sa)’nde 1994 Kasım’ında vahşi bir şempanzenin
otopsisi esnasında kan ve doku örneklerinden, öldü-

rücü olmayan insan infeksiyonlarına neden olan ye-
ni bir EBO suşu izole ettiklerini bildirmişlerdir (8). Bu
şempanzelerin büyük bölümü salgınlar sırasında öl-
müştür. İzole edilen bu virüs, Vero E6 hücre kültü-
ründe üretilebilmiştir. Yapılan indirekt immünoflore-
sans antikor (IFA) ve enzim-linked immunosorbent
assay (ELISA) testlerinde üç bilinen EBO suşu ile
farklılıklar gösterdiği saptanan bu virüsün, monoklo-
nal antikorlar bakımından farklı bir EBO serogrubu
olduğu belirtilmiştir (8).

Nüfusunun %44’ünün şehirde yaşadığı ve bun-
lardan sadece %14’üne temiz suyun sağlandığı, ayrı-
ca sanitasyon şartlarının son derece yetersiz olduğu
ve ödeneksizlikten dolayı morgta ölülerin aylarca
bekletildiği bir yer olan Zaire’nin Kikwit şehrinde,
1995 Mayıs ayında bir salgın görülmüş ve salgının
ilk haftasında saptanan 76 olgudan 58’i (%76) öl-
müştür. Salgının ortaya çıkması ile Zaire hükümeti,
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nden yardım istemiş ve
şehri karantiya almıştır. İlk etapta toplanan 16 kan
örneği, Atlanta Centers for Disease Control (CDC)
laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonrasında
hastalığın EBO virüs infeksiyonu olduğu saptanmış-
tır (9).

MBG virüsü ise, ilk defa 1967 yılında Alman-
ya’nın Marburg ve Frankfurt şehirleri ile Yugoslav-
ya’nın Belgrad şehrinde yüksek ateşli 25 kişiden izo-
le edilmiş ve virüse MBG virüsü adı verilmiştir. Bu ki-
şilerle temas edenlerden altısında daha hastalık gö-
rülmüş ve pirimer hastalığa yakalananlardan yedisi
ölmüştür. Primer olguların hepsi de laboratuvar per-
soneli olup, bunlar Uganda’dan aşı üretimi için geti-
rilen Afrika yeşil maymunları ile Vervet maymunları-
nın doku ve vücut sıvıları ile temasta bulunmuşlardır.
MBG virüsü ile oluşan üç hemorajik ateş olgusu,
1975 yılında Johannesburg (Güney Afrika)’dan bildi-
rilmiştir. Bunlardan birincisi Zimbabwe’ye seyahat et-
tikten sonra virüs ile infekte olmuş bir erkek hasta
olup, hastalığının 12. gününde ölmüştür. Bu hasta-
nın seyahat arkadaşı yedi gün sonra hastalanmış ve
kendisi ile ilgilenen hemşire de ilk temastan yedi gün
sonra infeksiyon belirtilerini göstermiştir. Son iki
hasta ise tam olarak iyileşmiştir. Zimbabwe’de 1982
ve 1987 yıllarında MBG virüs endemisi görülmüştür
(2-7).

Salgınlarda yapılan birçok çalışmaya rağmen, in-
san ve maymun filovirüs infeksiyonlarının doğal kay-
nağı tam olarak açıklanamamıştır. Orta Afrika ülke-
lerinde ele geçirilen örümcek, kene, yarasa ve may-
mun gibi birçok şüpheli kaynak araştırılmış, fakat
herhangi birini kesin olarak sorumlu tutabilecek la-
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boratuvar bulgusu elde edilememiştir (2,5,6,10). An-
cak Swanepoel ve arkadaşları Ebola virüsünün mey-
va ve insektivor yarasalarda yüksek titrelerde replike
olabildiğini, buna karşın hayvanların ölmediğini vur-
gulamışlardır (11). Bu da yarasaların virüsün birikti-
ricisi olabileceğini düşündüren güçlü bir kanıttır. 

Afrika popülasyonundan bildirilen sayısız serolo-
jik çalışmada anti-EBO antikor prevalans oranlarının
%1-30 arasında değiştiği ve filovirüs infeksiyonları-
nın daha çok Gine, Kenya, Kamerun, liberya, Fildi-
şi kıyıları, Madagaskar, Nigerya, Gabon, orta Afrika
Cumhuriyeti, Sudan ve Zaire’de görüldüğü bildiril-
miştir (4,8,12,19).

Ev halkı arasında geçi oranı %3-17 arasında
olup, bulaşma hasta ve onların vücut sıvıları ile tema-
sı sonucu oluşur. İnsanlara virüs geçişinin, kesin ola-
rak onaylanmasa da infekte kemirici konaklardan
aerosol veya kene ya da sivrisineklerin ısırması yo-
luyla oluştuğu, aynı zamanda nozokomiyal ve labo-
ratuvar kazası ile yayılımın da önemli olduğu belirtil-
mektedir (1,3,5-7,10,20). İnfekte bireylerde deri
hücrelerinde özellikle de ter bezlerini döşeyen epitel
hücrelerinde Ebola antijeni gösterilmiştir (21).

Virüs Yapısı 

Morfolojik yapıları aynı, ancak immünolojik ola-
rak birbirlerinden ayrılabilen ve memelileri infekte
edebilen tek filamentöz virüs familyasını oluşturan fi-
lovirüsler; tek zincirli, lineer, nonsegmente, negatif
polarite gösteren, ortalama 4-4.5x106 dalton ağırlı-
ğında RNA içermektedir. Filovirüsler, helikal simetri
gösteren nükleokapside sahiptir. Filoviridae (Filo=fi-
lament) adı, iplik benzeri morfolojiye sahip olan üye-
lerinin görünümlerinden dolayı verilmiştir. EBO ve
MBG virionları; pleomorfik ve değişik büyüklükte
olup, uzun filamentöz yapıları, bazen dallanmalar
göstermektedir. Virionlar, üzerinde 7-10 nm uzun-
lukta büyük peplomerlerin bulunduğu regüler yapıda
bir zarfla çevrilidir (1-7,10,16-18,20,22,23).

EBO virüsü, 1400 nm’ye ulaşan uzunlukta ve
70-100 nm çapında olup, iç heliks kısmı 40 nm’dir.
MBG virüsünün uzunluğu ise ortalama 665 nm
olup, virionları 75-80 nm çapındadır. Her iki virüsün
en az yedi adet virüs spesifik proteine sahip olduğu
saptanmıştır. EBO virüsüne ait iki suşun L (180
kDa), GP (125 kDa), NP (104 kDa), VP40 (40 kDa),
VP35 (35 kDa), VP30 (30 kDa) ve VP24 (24 kDa)
proteinlerini içerdiği görülmüştür. EBO virüsünün ri-
bonükleoprotein kompleksini L, NP ve VP30 oluş-
turmakta, VP35 ise düşük oranda bulunmaktadır. Fi-
lovirüslerin antijenik karakteristiğini oluşturan GP,
transmembran major spike glikoproteini olup VP40

ve VP24 ile birlikte zarfın protein içeriğini oluştur-
maktadır (Şekil 1) (3,4,6,12,20,22-26).

Başlangıçta filovirüslerin aynı olduğu sanılmış, fa-
kat yapılan ileri çalışmalar ile EBO virüsünün MBG
virüsünden daha uzun olması yanında, genom orga-
nizasyonu, yapısal proteinlerinin boyutu ve glikozi-
lasyon modelleri açısından farklı oldukları tesbit edil-
miş, serolojik ve immüno elektron mikroskop (EM)
inceleme ile ayrılabildikleri belirtilmiştir (3,4,6,13).
Bunun yanısıra EBO altgrupları, virulans potansiye-
li, triptik peptid ve oligonükleotid haritaları bakımın-
dan farklılıklar göstermektedir. GP genine ait 1172
nükleotidin karşılaştırılmasında, EBO-Z, EBO-S ve
EBO-R altgrupları arasında %40’dan fazla fark bu-
lunmuştur. Ancak EBO altgrupları arasında ELISA,
IFA gibi testlerde çapraz reaksiyon görülebilmektedir
(3,4,6).

Filovirüsler, zarf içeren diğer virüsler gibi beta
propiolakton, lipid eriticileri, formaldehit, ultraviyo-
le ve gama ışınlarına duyarlıdır. Oda ısısına birkaç sa-
at dayanabilmekte, 60°C’de bir saat içinde inaktive
olmaktadır. Virüs replikasyonunun konak hücrenin
sitoplazmasında oluştuğu sanılmaktadır. Filovirüs in-
feksiyonları esnasında konak hücre hızlı bir şekilde
hasara uğramakta ve oluşan nükleokapsidlerin hüc-
re zarından çıkışları tomurcuklanma ile olmaktadır
(3,4,20).

Patogenez ve Patoloji 

Filovirüsler etkilediği hastaların büyük bölümün-
de şok ve kanama ile seyreden fatal infeksiyonlara
neden olmasına rağmen, oluşan histopatolojik deği-
şiklikler tanı koydurucu değildir. Filovirüsler organo-
pantropik olup, infeksiyonlarında dalak, akciğer
pankreas, göz, lenf düğümleri, böbrek, testis, ovar-
yum ve özellikle beyinde patolojik lezyonlar oluş-
maktadır. Filovirüsler, karaciğerde primer hasar oluş-
turduğundan viral hepatit etkenleri arasında sayıl-
makta, parankim dokusunda iri intrasitoplazmik eo-
zinofilik Councilman inklüzyon cisimciklerin görül-
düğü, yaygın folliküler nekrozlar oluşturmaktadır
(2,3,5,6,27,28). EBO-Z altgrubunun yol açtığı in-
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feksiyonlarda en önemli lezyon, endotel hücrelerin-
de meydana gelmektedir. Aynı zamanda bu virüsler
makrofajları etkilemekte ve septik şok sendromu
benzeri tablo oluşturmaktadır. Dissemine intravaskü-
ler koagülopati (DIC), vasküler yatakta oluşan ağır
hasarı tam olarak açıklayamamaktadır (6,27).

Klinik

Hastalar farenjit, tifo veya malarya benzeri yük-
sek ateşle seyreden genel klinik belirtiler göstermek-
tedir. Filovirüs infeksiyonlarında 2-19 günlük inkü-
basyon süresini takiben, başlangıcı ani olan ve titre-
yerek yükselen ateşe; kas, eklem, boğaz, göğüs, baş
ve karın ağrıları, halsizlik, anoreksi, bulantı, kusma,
bradikardi, diare ve şiddetli öksürük eşlik edebilmek-
tedir. Hasta ilk muayenesinde genellikle halsiz, de-
hidrate, apatik ve oryantasyon bozukluğu içindedir.
Farinks ve konjunktiva kızarıktır. Diğer yaygın bulgu-
lar fotofobi, lenfadenopati, ikter ve pankreatit tablo-
sudur. Santral sinir sisteminin tutulumu somnolans,
laterji, delirium veya koma ile belirginleşir. Beşinci
gün civarında hastalarda farengeal, gastrointestinal
ve mukozal hemorajiler görülmekte, aynı dönemde
gövdede daha çok olmak üzere makülopapüler ve
yer yer hemorajik döküntüler gelişmektedir. Hastalı-
ğın ilerleyen dönemlerinde kanama diyatezi belirgin-
leşerek yaygın peteşi ve ekimozlar oluşmaktadır (2-
7,12).

Hasta ikinci haftada ya iyileşmeye başlar veya
hastalığın başlangıcından 6-16 gün sonra genellikle
DIC, beyin ödemi, karaciğer yetmezliği veya diğer
organlarda görülen fonksiyon kaybı ile ölür. Hastalık
orşit, tekrarlayan hepatit, miyelit veya üveit ile sey-
redebilmektedir. İnfeksiyonlarında mortalite oranı
yaklaşık olarak MBG virüsünde %25, EBO-S altgru-
bunda %50 ve EBO-Z altgrubunda %90’dır. Nekahat
dönemi uzun olabilmekte, bu dönemde hastalarda
aşırı yorgunluk ve kilo kaybı görülebilmektedir (3-
6,19,22).

Tanı 

Filovirüs infeksiyonları, meningokok sepsisi, ve-
ba, tifo, leptospiroz, riketsiyoz, sıtma ve diğer virüs-
lerin oluşturduğu hemorajik ateş hastalıkları ile karı-
şabilir. Bu nedenle ayırıcı tanının mutlaka yapılması
gereklidir (2). Afrika’ya yapılan seyahat veya son za-
manlarda primatlarla temas hikayesinin bulunması
önemli ipuçlarıdır. Hastalarda transaminazların yük-
selmesi (AST>ALT) ile birlikte trombositopeni ve
nötrofiliyi takip eden ağır lökopeni tablosunun görül-
mesi, hemorajik ateş virüs infeksiyonlarının özelliği-
dir. Trombosit sayısı, hemorajik faz döneminde
50.000-100.000/mm3 seviyesindedir. Alkalen fos-

fataz ve billirubin düzeyleri genellikle normaldir (2,4-
6). Parsiyel tromboplastin ve protrombin zamanları-
nın uzaması, fibrin yıkım ürünlerini içeren pıhtılaşma
parametrelerinin bozulması DIC oluşumunu göster-
mektedir. Lökosit sayısında hızlı bir artış sekonder
bakteriyemi tablosunu düşündürmelidir (4,5).

Filovirüs infeksiyonların tanısı; virüsün izolasyo-
nu, EM ile gösterilmesi veya antikor titrelerinde sap-
tanan artış ile konmaktadır (3,7). Hastalığın akut
febril döneminde hastadan alınan serum, heparinize
plazma veya daha az ideal olarak tam kan virüs izo-
lasyonunda kullanılabilmektedir. Bu örnekler değer-
lendirilinceye kadar kuru buz (CO2 buzu) veya sıvı
nitrojende dondurulmalıdır. İzolasyonda boğaz sü-
rüntüsü ve idrar örnekleri de kullanılabilir. Filovirüs-
ler ayrıca geç konvelasans dönemde yumuşak doku
effüzyonu, semen ve ön göz sıvısında saptanmıştır
(4,12). Hastaların seksüel aktivitelerine yeniden baş-
lamalarından önce, semen kültürlerinin negatif oldu-
ğu gösterilmelidir (6). Virüs, otopside alınmış dalak,
lenf nodları, karaciğer, böbrek, beyin ve diğer sant-
ral sinir sistemi dokularından da izole edilmiştir (15).

Örnek alınırken bazı antikoagülanlardan kaçınıl-
malıdır. Sitrat, IFA testinin; EDTA ise ELISA testinin
sonuçlarını etkilemekte, sitrat ve oksalat birlikte virüs
izolasyonunda kullanılan Vero ve MA104 hücrele-
rinde sitopatik etki (CPE)’ye neden olmaktadır. He-
men incelenmeyecek örnekler, viral infektivitenin
canlı kalması için serum proteinleri içeren tampon-
lanmış bir sulandırıcı ile eşit oranlarda karıştırılmalı
ve sonra dondurarak saklanmalıdır. Örneklerin bir-
kaç haftaya kadar -20°C’de saklanması antijenite ve
antikor titrelerinin korunması için yeterli iken, infek-
tivitenin korunması için en az -40°C gereklidir
(4,13).

Filovirüslerin izolasyonu uygun hücre kültürleri
ile yapılmaktadır. İnfekte hücrelerde çok sayıda int-
rasitoplazmik inklüzyon cisimciği görülmektedir. Vi-
rüs, CPE belirgin hale gelmeden önce kültür sıvısın-
da da gösterilebilmektedir (3). EBO-R ve EBO-S ile
yapılan çalışmalar, SW-13 (diploid insan adrenal
karsinoma hücreleri) ve MA104 hücrelerinin (fetal
rhesus maymun böbrek hücreleri) Vero hücrelerin-
den daha duyarlı olduğunu göstermiştir. MRC-5 (İn-
san diploid akciğer hücreleri) ve BHK-21 hücrelerini
içeren diğer hücre dizileri de viral replikasyonu des-
teklemektedir (4). MBG virüsü, primer maymun
böbrek hücre kültürü, insan amniyonu hücre kültü-
rü, SW-13 hücre kültürü ve kobay fibroblast hücre
kültüründe üreyebilmektedir (13). Hücre kültürünün
süpernatant sıvısı veya doku homojenatından elde
edilen virüs izolatları, çeşitli serolojik testlerde kulla-
nılan antiserumlar ile identifiye edilebilir (4). 
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Filovirüslerin primer izolasyonu için hayvan ino-
külasyonları, sadece uygun hücre kültürlerinin olma-
dığı ve yeterli biyolojik koruyuculuğun bulunduğu du-
rumlarda önerilir. MBG, EBO-Z ve EBO-S, kobayla-
ra inokülasyonundan 4-10 gün sonra ateş yükselt-
mekte, ancak bu virüslerin hiçbiri primer inokülasyo-
nunda kobayları öldürememekte ve sadece EBO-Z
izolatları, ardışık olarak yapılan kobay pasajları ile öl-
dürücü özellik kazanmaktadır. EBO-Z yenidoğmuş
farelere intraserebral inoküle edildiğinde genellikle
patojenik iken, EBO-S, EBO-R ve MBG virüsleri bu
hayvanlarda patojenik değildir (4).

Filovirüslerin tanısında immünohistokimyasal in-
celeme, karaciğer ve diğer organların fikse dokuları
kullanılarak yapılmaktadır (6). Ayrıca hasta böbrek,
dalak ve karaciğerinden hazırlanan doku preparatla-
rının ve infekte kurutulmuş sitratlı kan sürüntülerinin
FA tekniği ile boyanması ile de tanıya gidilebilmekte-
dir (2,4,13). Kan, doku, nazal ve idrar yaymalarında
kullanılan bu yaklaşım, EBO-R’nin tanısına da başa-
rılı bir şekilde uyarlanmıştır (4,13). Truant ve arka-
daşları EBO virüsünü kantitatif olarak saptamak için
HeLa 229 tek katlı hücre kültürünün kullanıldığı bir
immünofloresan fokus testi geliştirmişlerdir (29). Bu
testin duyarlılığı ve güvenilirliğini klasik testlerle kar-
şılaştırmışlar ve testin EBO virüsünün saptanmasın-
da hızlı ve güvenilir bir test olabileceğini belirtmişler-
dir.

Hastalardan akut ve konvelasans dönemlerde se-
rum örneklerinin alınması genellikle mümkün olma-
dığından, tek örnekte antikor titresinin yüksekliği ve-
ya özgül IgM antikor varlığının saptanması serolojik
tanıyı sağlar. ELISA’nın IFA testinden daha iyi sonuç
verdiği saptanmıştır (2,4,6). EBO virüs antijen ve
antikorların saptanmasında kullanılan solid faz indi-
rekt enzim immunoassay (SPEIA) testinin duyarlılığı,
özgülüğü ve tekrarlanabilirliği oldukça yüksek bulun-
muştur. Bu test EBO virüs antijenlerini, hayvanların
organ süspansiyonlarında ve infekte hücre kültür sı-
vısında saptayabilmektedir (15). Kompleman birleş-
mesi deneyi (KBD) ise ELISA ve FA testlerinden da-
ha az duyarlıdır (3). 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), insan olgula-
rında doğru ve hızlı tanı sağlayabilir. Özellikle EBO
virüslerinde olmak üzere klinik materyallerde viral
nükleik asitleri saptayan PCR tekniğinde önemli iler-
lemeler sağlanmıştır (4,6).

Tedavi 

Filovirüs infeksiyonlarının spesifik tedavisi yok-
tur. Hastaların tedavisi, hidrasyonun sağlanması,

olası miyokardiyal yetmezliğin ve artmış akciğer vas-
küler permeabilitenin erken farkına varılması şeklin-
de destekleyici olmalıdır. Pıhtılaşma faktörleri ve
trombosit transfüzyonu yapılabilir. DIC var ise uygun
dozda heparin verilmeli veya diğer tedavi prosedür-
leri uygulanmalıdır. Hayvanlarda yapılan çalışmalar
interreron tedavisinin etkisiz olduğunu düşündür-
mektedir. Aynı zamanda interferon uygulanması
komplikasyonlara yol açarak, ateş ve diğer semp-
tomlara neden olabilmektedir. Konvelasans plazma
transfüzyonunda alınan iyi sonuçlar, konvelasans
plazmanın referans merkezlerde saklanmasını gerek-
li kılmıştır. Ribavirin gibi antiviral ilaçların verildiği
hayvanlarda mortalitenin azaldığı görülmüştür
(2,4,6). 

Korunma 

İnfeksiyöz olabilmesi nedeniyle vücut sıvıları ve
serum örnekleri çok dikkatli alınmalı, dondurulduk-
tan veya buz içerisine konduktan sonra tavsiye edi-
len şekilde paketlenerek çalışılacak laboratuvara en
kısa zamanda ulaştırılmalıdır. Filovirüsleri içerdiği
tahmin edilen örnekler, ancak biyoemniyet seviyesi
WHO/SP4 olan laboratuvarlarda çalışılmalıdır
(2,4,7,20)

Nozokomiyal infeksiyon oluşturan kontamine
tıbbi materyallerin tekrar kullanılması, hasta sekres-
yonlarına temas edilmesi ve seksüel ilişki, insandan
insana olan yayılımda risk faktörlerini oluşturmakta-
dır. Laboratuvar malzemeleri bulaştırmada önemli
araçlardır. Aerosol oluşturan santrifüj işlemleri esna-
sında gerekli önlemler alınmalıdır. Özel işlemler için
örnekler, önce beta propiolakton ile inaktive edilme-
li, daha sonra serolojik ve antijen saptayan testlerde
kullanılmalıdır. Serum örneklerinin bir saat 60°C’de
ısıtılması, örneklerin infeksiyöz özelliğini ortadan
kaldırmaktadır. Sekonder yayılımın sınırlandırılma-
sında hastaların erken saptanması, uygun bakımı ve
izolasyon işlemlerinin uygulanması, infeksiyonların
görüldüğü hastanelerin kapatılması, hastane çalışan-
larının eğitilmesi, parenteral temastan kaçınılması,
koruyucu giysi ve solunum aygıtlarının kullanılması
önemlidir. Postmortem olguların tanısı, infeksiyon
kontrolünde önemlidir. İnfeksiyon transplasental ola-
rak bebeğe geçebilmektedir. Korunmada, infekte
maymunların ülkelerarası nakillerinin engellenmesi
önemlidir. Filovirüs infeksiyonundan korunmak için
aşı yoktur (2,4-7).
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