HANTA VİRÜS
Hanta Virüs Enfeksiyonu;
Hanta virüs nedir?
Hanta virus farelerle bulaşan yüksek ateş ve kanamalar ile seyreden bir
hastalıktır. Virüs bulaştıktan sonra iki çeşit hastalık yapar:
– Hanta virüs kanamalı ateşi: böbrek yetmezliği ve kanamalarla seyreder,
– Hanta virüs kalp akciğer sendromu : kalp yetmezliği ve akciğer kanamaları ile
seyreden daha ağır bir hastalıktır.

Hanta virüs nasıl bulaşır ?
Hanta virüsler doğada fare gibi kemiricilerde bulunabilir, fareler hasta olmaz,
idrar, dışkı ve salyalarıyla virüsü etrafa yayarlar. Virüs insanlara birkaç yolla
bulaşır.
– Gıdalar ile ağızdan bulaşabilir,
– Toz halinde solunum yoluyla bulaşabilir,
– Hastalık taşıyan farelerin ısırması ile bulaşabilir. Hanta virüs en çok gıdalar ve
solunumla bulaşır. En sık fareler ile teması olan orman işçileri, çiftçiler,
hayvancılıkla uğraşanlarda hastalık görülür.

Hantavirüs hastalığının belirtileri nelerdir ?
Virüs bulaştıktan sonra 1 ila 3 haftalık kuluçka dönemi vardır.
Daha sonra
– Yüksek ateş,
– Üşüme titreme,
– Kas eklem ağrıları,
– Başağrısı, bulantı kusma, ishal,
– Karın ağrıları,
– Nefes almakta zorluk .
gibi şikayetler ortaya çıkmaya başlar.
Daha sonra böbrek yetmezliği ve kanamalar başlar, kanamalar mide barsak
kanamaları, cilt ve mukoza kanamaları, burun ve solunum yolları kanamaları
şeklinde ortaya çıkabilir ve daha da ilerleyerek iç organ kanamaları ve ölüme

neden olabilir. Hastalık çok hafif şikayetlerle seyredip geçebileceği gibi ağır
böbrek yetmezliklerine, iç organ kanamalarına ve ölüme de neden olabilir.

Hantavirüs hastalığının tedavisi varmıdır?
Hantavirüs hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Tedavi hastanın yoğun
bakım şartlarında destek tedavisini içerir. Hastaların yaklaşık % 15 kadarı tüm
destek tedavisine rağmen ölümle sonuçlanmaktadır. Hastalık insandan insana
bulaşmaz. Hastalığın teşhisi ileri laboratuvar incelemeleri ile konulabilmektedir.

Hanta virüsten nasıl korunurum ?
Hastalığa karşı korunmak için etkili bir aşı yoktur. Hanta virus hastalığından
korunmanın en önemli yolu fareler ile mücadeledir. Farelerin yiyecek içeceklere
ulaşması engellenmelidir. Yiyecek içecekler açıkta bırakılmamalıdır. Fare idar ve
dışkısıyla kirlenmiş yerlerde toz kaldırılmamalıdır, hastalık bu tozlar ile kolayca
bulaşır. Kiler, depo, kömürlük, garaj, mezra evi, barınak, kulübe vb. gibi fare
olması muhtemel alanlarda temizlik yapmadan önce mikroplar öldürülmelidir. Bu
amaçla iki litre su içine bir çay bardağı çamaşır suyu atarak spey şeklinde
serpmek 10 – 15 dakikada mikropları öldürür. Daha sonra temizlik yapılabilir.
Kesinlikle toz kaldırmadan temizlik yapılmalıdır, süpürge ve elektrik süpürgesi
kesinlikle kullanılmamalıdır. Fare dışkısı bulunan alanlarda gıda varsa kesinlikle
yenmemeli imha edilmelidir. Avcılar, kampçılar, tarla da çalışan çiftçiler, çiftlik
çalışanlarının dikkatli olması gerekir. Fareler canlı yakalanmaya çalışılmamalıdır,
fare ölüsü derin çukura gömülmeli çöpe atılmamalıdır. Farelere çıplak elle
dokunulmamalıdır. Bu gibi yerlerin temizliğinde mutlaka eldiven giyilmeli ve eller
sıklıkla yıkanmalıdır.

