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HEKİMLERE YÖNELİK EBOLA VİRÜS İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU 

 

ÖZET: Ebola virüsü hastalığı veya Ebola kanamalı ateşi %60-90 oranında ölümle 

sonuçlanan bulaşıcı ve salgınlara neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Gine, 

Liberya, Nijerya ve Sierra Leone Cumhuriyeti olmak üzere dört Batı Afrika ülkesinde 

ilk olarak görülmüştür. Şu ana kadar ülkemizde olgu bildirilmemiştir. Hasta kişinin 

kan ve vücut salgıları ile temas eden sağlık personeli ve aile bireylerine bulaşma 

olasılığı yüksektir. Hastalığın bulguları ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları, 

halsizlik, kanlı ve şiddetli ishal, kan kusma, karın ağrısı, iştahsızlık olarak 

bildirilmiştir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı, öksürük, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı 

gibi bulgulara da rastlanmıştır. Şüpheli durumlarda kanda virus veya virusa karşı 

antikorların saptanması ile tanı konabilir. İnsan ve hayvan konakçılar için aşısı 

yoktur. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur; sıvı ve elektrolit tedavisi, bakteriyel 

süperenfeksiyonların tedavisi, oksijen tedavisi gibi destek tedaviler uygulanmaktadır. 

EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI 

Ebola yaklaşık 80 nm boyunda Filoviridae familyasından RNA virüsüdür. Filoviridae 

(filovirüs) ailesinin üç üyesinden biri Ebola virüsü olup diğerleri Marburg virüsü ve 

Cueva virüsüdür. Ebola virüsü 5 ayrı türe sahiptir: Bundibugyo Ebola Virüsü 

(BDBV), Zaire Ebola Virüsü (EBOV), Reston Ebola Virüsü (RESTV), Sudan 

Ebola Virüsü (SUDV) ve Taï Forest Ebola Virüsü (TAFV). 

Virüs, ilk olarak 1976 yılında Sudan (Nzara) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 

(Yambuki)’ndeki eş zamanlı salgınlarda tespit edildi ve adını Kongo’daki bir 

nehirden aldı. Bu virüs hemen hemen daima sahra altı Afrika ülkelerinde 

görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgilere göre 30 Temmuz 2014 

tarihinde Gine, Sierra Leone, Liberya ve Nijerya’da toplam 1440 olgu ve 826 ölüm 

olduğu bildirilmiştir. Tambo ve arkadaşları ise 2014 yılında yayınlanan makalelerinde 

1976’dan beri 885343 şüphenilen ve laboratuvarda doğrulanan 2512, bu hastalığı 

geçirmiş 1711 vakanın olduğunu ve Batı Afrika’da 932 ölüme yol açtığını 

belirtmişlerdir.  

Güncel olgu sayıları;  

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html  
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http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/ linklerinden izlenebilir.   

Ebola virüsü insanlarda ve insan dışı primatlarda Ebola virüsü hastalığına (EVH=eski 

adı Ebola hemorajik ateşi=EHA) yol açar. İnsanlarda ve primatlarda (enfekte 

maymun, goril, şempanze, meyve yarasası, orman antilobu ve kirpi gibi) sıklıkla 

ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. risk grubu 

patojen olarak kabul edilmektedir.  

EVH salgınlarında ölüm oranı %90'lara kadar çıkabilmektedir ve salgınlar öncelikle 

tropikal ormanların yakınında bulunan Orta ve Batı Afrika'nın ücra köylerinde 

meydana gelmektedir. Virüs insanlara vahşi hayvanlardan geçer ve insandan insana 

bulaşır. Virüsün doğal kaynağının Afrika’daki meyve yarasaları olduğu düşünülüyor 

ve virüslerin varlığı bu yarasaların coğrafi dağılımıyla örtüşüyor.  

BDBV, EBOV ve SUDV Afrika'da görülen büyük EVH salgınlarıyla ilişkilidir. 

RESTV türü bir çeşit enfekte maymundan izole edilmiş olup İtalya ve Amerika’ya 

Filipinlerden gelmiştir ve Kuzey Amerika gibi diğer ülkelerde bilinmemektedir; 

Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde görülmekte olup insanları enfekte eder ve 

bugüne kadar bu türün insanlarda ölüm ya da hastalığa yol açtığı bildirilmemiştir. 

Reston ve Zaire ebolavirus akciğerleri sever. Nfon ve arkadaşları (Nfon CK, Leung A, 

Smith G, Embury-Hyatt C, Kobinger G, Weingartl HM. Immunopathogenesis of 

severe acute respiratory disease in Zaire ebolavirus-infected pigs. PLoS One. 2013 

Apr 23;8(4):e61904) sadece Zaire ebola virusun yaşlı domuzlarda 5-6 haftada ciddi 

akciğer patolojisine neden olduğunu, başlıca solunum yollarında çoğaldığını ve ciddi 

akciğer enflamasyonu sonucu hızlı ve zor solunuma yol açtığını; bu virusun enfekte 

domuzlarda pulmoner konsolidasyon ve lenf nodları ile birlikte hemorajik akciğere ve 

histopatolojik olarak kalınlaşmış alveol duvarında inflamatuar hücrelerin yanısıra 

alveolde nötrofil, makrofaj, fibrin varlığı ve hemoraji ile karekterize alveolite neden 

olduğunu gösterdiler. Johnson ve arkadaşları (Johnson E., Jaax N., White J., Jahrling 

P. Lethal experimental infections of rhesus monkeys by aerosolized Ebola virus. Int J 

Exp Pathol. 1995 August; 76(4): 227–236) maymunların Zaire ebola virüse aerosol 

halinde maruz kaldıklarında bronkosentrik patternde interstisyel pnömoni gelişimine 

yol açtıklarını gösterdiler.  
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Ebola Virüs Hastalığının  Bulaşması  

Ebola virüsü SARS ya da influenza virüsüne nazaran daha zor bulaşır ve insanlara 

enfekte hayvanların organ, kan ve vücut sıvılarıyla (ter, idrar ya da sperm gibi) yakın 

temasla bulaştığı bilinmektedir. Afrika’da enfekte şempanze, goril, maymun, meyve 

yarasası ve antiloptan geçer. İnsandan insana geçiş bütünlüğü bozulmuş deri veya 

mukozanın, enfekte insanların kan ve vücut sıvılarıyla direkt temasıyla ya da enfekte 

salgılarla kontamine olmuş objelerle temas ile oluşur.   İyileşen erkek hastaların 

spermleri yoluyla hastalık 7 haftaya kadar bulaşabilir. Ayrıca su gibi çevresel 

materyalle de yayılabilir. 

EHA’e yol açan virüsler, genellikle hasta bakımıyla uğraşırken enfekte salgılarla 

teması olan aileler ve arkadaşlar aracılığıyla yayılmaktadır. Özellikle enfekte maymun 

ve domuzlarla temas içinde olan çalışanlar arasında klinik belirtiler vermeden 

görüldüğü bildirilmiştir. Salgınlarda hastalık sağlık tesislerinde hızla yayılabilir 

(klinikler, hastaneler vb) ve sağlık çalışanlarına bulaşabilir. 

Hastalık Belirtileri ve Bulguları 

Virüsün kuluçka süresi 2-21 gün olarak bildirilmiştir. Tanısı ise kolay değildir; zira 

ilk semptomlar gribi andırır. Klinik genellikle ateş, titreme, halsizlik ve myalji ile 

karakterizedir. Takip semptom ve bulgular multisistem tutulumu gösterir: 

gastrointestinal (iştahsızlık, bulantı, kan kusma, karın ağrısı, şiddetli kanlı diare), 

solunumsal (göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, nasal akıntı), vasküler (konjuktival 

akıntı, postural hipotansiyon, ödem) ve nörolojik (başağrısı, konfüzyon, koma) 

bulgular, hemorajik bulgular: peteşi, ekimoz, vene girilen bölgelerden kontrolsüz 

sızma, mukozal hemorajiler ve post-mortem visseral hemorajik effüzyonlar. 

Makropapüler raşlar hastalığın 5-7. gününde sıklıkla deskuame olabilir ve bu 

hastalığın ayırıcı tanısında önemlidir. Karın ağrısı bazen hiperamilazemi ve pankreatit 

ile birlikte olabilir. Sonraki evrede şok, konvüzyon, ciddi metabolik bozukluklar ve 

vakaların yarısından çoğunda diffüz koagülopati takip eder.  

Laboratuvar bulgular daha az karekteristiktir: lenfopeni ve takiben nötrofili ile erken 

lökopeni, atipik lenfositler, trombositopeni(50000–100000 hücre/µL), yüksek serum 

aminotransferaz konsantrasyonu, hiperproteinemi ve proteinüri. Protrombin and 

parsiyel tromboplastin zamanı uzar ve fibrin yıkım ürünleri tespit edilir ki diffüz 
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intravasküler koagülopatiyi gösterir. Sekonder bakteriyel infeksiyona bağlı beyaz kan 

hücreleri artabilir.  

Hastalar tipik olarak 6-16 gün arasında hipovolemik şok ve multiorgan 

yetmezliğinden ölür. Hemorajiler ciddi olabilir. Fetal olmayan vakalarda ateş birkaç 

gün vardır ve tipik olarak 6-11 gün boyunca düzelir ve yaklaşık bu zamanda humoral 

antikor cevabı olur. Nekahat döneminde myelit, tekrar eden hepatit, psikoz ve üveit 

görülebilir. Gebe kadınlarda artmış düşük riski vardır. Süt veya yakın temasa bağlı 

enfekte anneden çocuğa geçişten ötürü ölüm oranları bebekler için yüksektir.  

EVH’nda klinik şöylece özetlenebilir: Ebola virüsüne maruz kalındıktan 2-21 gün 

(genellikle 3-13 gün) sonra yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı, halsizlik, 

şiddetli ishal, kusma, mide ağrısı ve iştahsızlık. Bazı hastalarda kaşıntı, gözlerde 

kaşıntı ve kızarıklık, hıçkırık, raşlar, öksürük, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, nefes 

almakta güçlük, yutkunma zorluğu, kanlı ishal ve kan kusma dahil vücut içinde ve 

dışında kanama gibi belirti ve bulgular görülebilir. Son dönemde böbrek ve karaciğer 

yetmezliği dahil çoklu organ yetmezliği ve masif iç kanamalar görülmektedir. Virüsle 

enfekte olduktan sonraki birkaç hafta içinde göğüs ağrısı, körlük, kanama, şok ve 

ölüm görülebilir. Laboratuar bulgularında düşük beyaz kan hücreleri ve trombosit 

sayısı ile yüksek karaciğer enzimleri görülmektedir.  

Tanı: 

EVH’ın özgün tanısında hızlı antijen tespit testleri (hızlı tanı testleri ve ELISA), 

antikor yanıtının saptanması için ELISA ve serum nötralizasyon testi, RT-PCR ve 

virus izolasyonu kullanılabilir. 

EVH’ın ayırıcı tanısında sıtma, şigelloz, kolera, tifo, leptospirozis, riketsiyozis, 

hepatit ve diğer viral hemorajik ateşler dikkate alınmalıdır 

Zaire Ebola virus türü en yüksek vaka-fetalite oranlarına sahiptir (%60–90) ve bunu 

Sudan Ebola virus türleri (%40–60) takip eder. Bir salgında Bundibugyo tür için bu 

oranın sadece %25 olduğu tahmin ediliyor. Hastaların bir kısmı iyileşirken neden 

bazılarının öldüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Ebola virüs vücuttaki beyaz kan 

hücrelerini hızla yok ederek bağışıklık sistemini çökertir ve ölenlerin virüse karşı 

yeterli bağışık yanıt geliştiremedikleri düşünülmektedir.  
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Hastalığa Maruz Kalma Riski 

Afrika'da teyit edilmiş vakalar şu ülkelerden bildirilmiştir: Liberya, Sierra Leone 

Cumhuriyeti, Gine, Nijerya,Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Güney Sudan, 

Fildişi Sahilleri, Uganda, Kongo Cumhuriyeti (ROC) ve Güney Afrika.  

Hastalıktan Korunma Yöntemleri 

EHA'nden korunma konusunda birçok zorluklar vardır. EHA ile insanların tam olarak 

nasıl enfekte oldukları bilinmediğinden az sayıda temel korunma tedbiri vardır ve 

EHA’den etkilenen bölgelerde yaşayan insanların hastalıktan korunmak için aşağıdaki 

önlemlere uymaları tavsiye edilir.  

- Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi hastalığı önlemenin en önemli 

uygulamalarından biri ellerin düzenli olarak yıkanmasıdır. Ellerinizin su ve sabunla 

yıkanması (ya da sabun bulunmadığı yerlerde ve ellerin açıkça kan ve vücut 

sıvılarıyla kirli olduğu durumlarda susuz alkol-bazlı el losyonun kullanılması) 

cildinizden potansiyel enfekte materyalleri uzaklaştırır ve hastalığının geçişini önler. 

- Eldiven kullanılan durumlarda eldivenleri çıkarmadan önce su ve sabunla yıkanmalı 

ve eldivenleri çıkardıktan sonra da eller yıkanmalıdır. 

- Ölü hayvanlarla özellikle de primatlarla temastan kaçınmalıdır. 

-Yerel pazarlarda tüketim için satılan primatlar dahil vahşi hayvanların etini 

yenmemelidir. 

-Enfeksiyon olasılığını asgariye indirmek için Ebola virüsü enfeksiyonu olduğundan 

şüphelenilen insan ya da hayvanlarla yakın temas ederken enfeksiyon kontrol 

önlemlerini uygulanmalıdır. 

- Sağlık tesislerinde hastalık bulaşma riski yüksektir. Sağlık çalışanlarının bir EHA 

vakasını fark etmesi ve pratik viral hemorajik ateşi karantina önlemlerini veya bariyer 

hemşirelik tekniklerini uygulamak için hazır olması gereklidir. Koruyucu kıyafetlerin 

giyilmesi (uzun kollu önlük, eldiven, yüzü koruyucu maske, göz koruyucu ekipman 

gibi), enfeksiyonun yayılmasını önlemekle ilgili olarak ekipman ve enjektörlerin 

sterilize ve uygun bir şekilde imha edilmesi, hastaların vücut salgılarının uygun bir 

şekilde imha edilmesi önemlidir. Tek kullanımlık olmayan malzemeler tekrar 
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kullanılmadan önce sterilize edilmelidir. Sterilizasyona dikkat edilmezse virüs 

bulaşımı devam eder ve salgın büyüyebilir. Amaç enfekte hastaların salgı ve 

kanlarıyla teması önlemektir. Hastanın ölmesi durumunda cesetle doğrudan temasın 

önlenmesi de aynı şekilde önem taşımaktadır. 

-Dünya Sağlık Örgütü, Ebola virüsüne karşı önlemler kapsamında seyahat kısıtlaması 

önerisinde bulunmamıştır. 

Aşı için Çalışmalar Sürüyor 

Batı Afrika’da şimdiye kadar 1000’in üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep 

olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası acil durum alarmı verdiği Ebola 

virüsüne karşı geliştirilecek aşının klinik testlerine bu yıl içerisinde başlanacağı 

duyuruldu.  

 

Tedavi 

Fatalite oranları %90’lara kadar ulaşan EVH’nın insan ve hayvanlar için özel bir 

tedavisi ya da aşısı yoktur. Sıvı ve elektrolit tedavisi, bakteriyel süperenfeksiyonların 

tedavisi, oksijen tedavisi gibi destek tedaviler uygulanmaktadır.  

 

 

 

 

 


