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Konsekwencje nefrologiczne zakażeń 
Hantawirusami

wirusowe gorączki krwotoczne to choroby odzwierzęce, wywołane zaka-
żeniem wirusem RNA. Różnią się przebiegiem klinicznym, drogami zakażenia, 
objawami chorobowymi, a ich wspólną cechą są wylewy krwawe do narządów 
wewnętrznych i skóry. występują w rejonach endemicznych i są rozpowszech-
nione na całym świecie. wirusy gorączek krwotocznych kwalifikowane są do 
rodzaju Bunyaviridae i dzielą się na 5 typów: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovi-
rus, phlebovirus i Tospovirus.

Na terenie europy występują wirusy rodzaju Hantawirus. Ich gospodarza-
mi są drobne gryzonie: mysz polna - Apodemus agrarius, mysz leśna - Apo-
demus flavicollis, nornica ruda - Myodes glareolus, szczur wędrowny - Ratus 
norvegicus i szczur czarny - Rattus rattus. do zakażenia dochodzi przez prze-
wód pokarmowy, inhalację aerozolu zawierającego odchody gryzoni lub przez 
uszkodzoną skórę. przebieg choroby i jej ciężkość zależy głównie od gatunku 
wirusa. w europie występują głównie 2 serotypy: na północy i zachodzie eu-
ropy dominuje głównie serotyp puumala wywołujący łagodną postać gorączki 
krwotocznej zwaną nephropathia epidemica (Ne), zaś w europie wschodniej 
i Środkowej spotykamy w większości serotyp dobrava, będący przyczyną 
gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS). Infekcji Hantawirusami 
towarzyszą objawy pseudogrypowe, gorączka nie reagująca na niesteroidowe 
leki przeciwzapalne. Znaczny odsetek chorych cierpi na dolegliwości ze stro-
ny przewodu pokarmowego takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, bie-
gunki oraz układu oddechowego (kaszel, zapalenia płuc). Rozwija się trom-
bocytopenia z wylewami krwawymi do narządów wewnętrznych i skóry oraz 
ostre uszkodzenie nerek.

Zakażenie Hantawirusem należy rozważać u każdego chorego z ostrym 
uszkodzeniem nerek przebiegającym z objawami grypopodobnymi, wysoką 
gorączką, dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wy-
mioty, bóle brzucha) i małopłytkowością.

(NeFRol. dIAl. pol. 2017, 21, 160-166)

Nephrological consequence of Hantavirus infection
Viral haemorrhagic fevers are zoonoses caused by RNA virus infections. 

They differ in clinical course, ways of infection, disease symptoms, and their 
common feature is hemorrhages to the internal organs and the skin. They oc-
cur in endemic areas and are spread worldwide. Haemorrhagic fever viruses 
are classified in the genus Bunyaviridae and divided into 5 types: Bunyavirus, 
Hantavirus, Nairovirus, phlebovirus and Tospovirus.

In europe, there are Hantavirus types of viruses. Their hosts are small 
rodents: field mouse - Apodemus agrarius, forest mouse - Apodemus fla-
vicollis, bank vole – Myodes glareolus, brown rats - Ratus norvegicus and 
black rat - Rattus rattus. Infection occurs by gastrointestinal tract, inhalation 
of an aerosol containing rodent droppings and damaged skin. The course of 
the disease and its severity depends mainly on the species of the virus. In 
europe, there are mainly two serotypes: northern and western europe are 
mainly dominated by puumala serotype which causes a mild form of haemor-
rhagic fever called epidemic nephropathy (eN), while in Central and eastern 
europe dobrava serotype prevails, which causes hemorrhagic fever with re-
nal syndrome (HFRS). 

dominant signs of Hantavirus infection are flu-like symptoms with a high 
temperature not responsive to NSAIdS. A large percentage of patients also 
complained of discomfort on the part of the digestive system such as abdomi-
nal pain, nausea, vomiting and diarrhea, respiratory system (cough, pneumo-
nia), thrombocytopenia and acute renal failure. 

Hantavirus infection disease should be considered in any patient with 
acute renal injury extending from flu-like symptoms, high fever, symptoms 
of the gastrointestinal tube (nausea, vomiting, abdominal pain), and throm-
bocytopenia.

(NepRol. dIAl. pol. 2017, 21, 160-166)
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wstęp
Wirusowe gorączki krwotoczne (VHF) 

są rozpowszechnione po całym świecie; 
są to choroby odzwierzęce (zoonozy), 
których przyczyną jest zakażenie wirusa-
mi RNA [1]. Różnią się one objawami kli-
nicznymi, drogami zakażenia, wektorami 
zakażenia, przebiegiem klinicznym. Cechą 
wspólną jest wystąpienie w trakcie zacho-
rowania wylewów krwawych do narządów 
wewnętrznych i do skóry. Występowały 
zawsze i towarzyszyły człowiekowi głównie 
w Azji, a przede wszystkim w Korei i Pół-
nocnych Chinach [2]. Ilość przypadków go-
rączki krwotocznej z zespołem nerkowym 
- Haemorrhagic Fever with Renal Syndro-
me (HFRS) w Chinach w latach 1931-1995 
szacuje się na ok. 1,1 mln. zachorowań. 
Jest to 90% wszystkich zachorowań na 
całym świecie. Śmiertelność w tym okresie 
wyniosła 46000 tj. 3,94% [3]. 

Choroby te istniały wcześniej, lecz wy-
stępowały endemicznie i stąd nazwy ich 
wywodziły się najczęściej od miejsc gdzie 
występowały: (gorączka lasu Kyasanur, 
gorączka doliny Rift, gorączka koreańska). 
Gorączki krwotoczne to choroby gdzie 
czynniki biologiczne wykryto w XX wieku 
[4].

Wirusy gorączek krwotocznych kwalifi-
kowane są w rodzinie Bunyaviridae. Jest to 
rodzina wirusów zawierających około 350 
gatunków kwalifikowanych w pięciu rodza-
jach: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, 
Phlebovirus, Tospovirus [2]. Są zalicza-
ne do arbowirusów, czyli przenoszonych 
przez owady. Wyjątkiem jest rodzaj Han-
tavirus, przenoszący się bez udziału wek-
tora, bezpośrednio z gospodarza (gryzonia 
– myszowate - muridae) na chorego. I tak 
na przykład naturalnym rezerwuarem dla 
wirusa serotypu Hantaan jest mysz polna 
(Apodemus agrarius), dla serotypu Seoul 
jest szczur wędrowny (Rattus norvegus) 
i szczur czarny (Rattus ratus), dla serotypu 
Dobrava mysz leśna (Apodemas flavicol-
lis), a dla serotypu Puumala nornica ruda 
(Clethrionomys glareolus) [5,6]. Zakaże-
nie gospodarzy przebiega bezobjawowo. 
Zakażenie człowieka występuje przez 
przewód pokarmowy (zakażona żywność), 
przez układ oddechowy (inhalacja), lub 
przez przerwanie ciągłości skóry. Areozol 
z wirusami Hanta w środowisku, w zależ-
ności od temperatury, wilgotności, promie-
niowania UV może być zakaźny nawet kil-
ka tygodni [7,8].

Mieszkańcy terenów endemicznych 
posiadają nabytą odporność, a wirusy są 
szczególnie zjadliwe dla osób nie mają-
cych z nimi wcześniej kontaktu. Większe 
badania kliniczne rozpoczęto po maso-
wych zachorowaniach na gorączkę krwo-
toczną wśród żołnierzy ONZ w czasie woj-
ny Koreańskiej w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Badaniami w kierunku 
wykrycia czynnika etiologicznego, weryfi-
kacji wątpliwych przypadków zajmował się 
głównie pion medycyny wojskowej [2,9,10]. 

Przebieg choroby, jej ciężkość, rokowa-
nie powrotu do zdrowia zależy głównie od 
gatunku wirusa [11]. Łagodną postać go-
rączki krwotocznej z zespołem nerkowym 
występującą w Europie Zachodniej (około 

6000 zachorowań) Puumala określane 
jako nephropatia epidemica (NE) wywołuje 
wirus Puumala. Śmiertelność wynosi około 
0,1-0,5% [12]. Powrót do zdrowia następu-
je często samoistnie i nie jest zauważany 
przez pacjenta. Może przypominać infek-
cję górnych dróg oddechowych. Zakażenie 
wirusem Dobrava (rejon Karpat, Europy 
Środkowej) ma przebieg cięższy, a śmier-
telność wynosi od 12% do 15%. Powyżej 
wymienione serotypy wirusa Hanta od-
powiedzialne są za wystąpienie gorączki 
krwotocznej z zespołem nerkowym [13]. 

Wojna domowa na Bałkanach w latach 
90-tych ub. wieku spowodowała wzrost 
zachorowań na HFRS – np. do szpitala 
w Tuzli (Bośnia) w 1995 r. przyjęto ok. 300 
chorych z HFRS. Na Półwyspie Bałkań-
skim w latach 1952-2012 zarejestrowano 
ok. 3500 zakażeń wirusem Hanta seroty-
pem Puumala i serotypem Dobrava. Śmier-
telność wynosiła od 5-15% [14,15]. Sero-
typy te, jak wykazały badania, występują 
również na terenie południowej i północnej 
Polski [1]. 

W 1993 roku na terenie Ameryki Pół-
nocnej opisano i wykryto czynnik etiolo-
giczny gorączki krwotocznej z zespołem 
płucnym – Hantavirus Pulmonary Syndrom 
(HPS). Wywołuje go wirus Sin Nomre. 
Rezerwuarem wirusa są gryzonie, a za-
każenie następuje przez inhalację odcho-
dów, bezpośredni kontakt z nosicielem 
lub skażoną żywnością. Przebieg choroby 
jest ciężki, a śmiertelność wynosi od 40 do 
60%. W Ameryce Południowej występuje 
wirus Andes, a zakażenie nim ma podobny 
przebieg i śmiertelność. Wirus Andes jest 
jedynym Hantwirusem, którym zakażenie 
może przenieść się bezpośrednio od czło-
wieka do człowieka. Nosicielstwo wirusa 
Hanta w Ameryce Południowej stwierdza 
się nie tylko u gryzoni, ale także u nietope-
rzy [16-20]. 

Do 2004 roku Polska była jednym 
z ostatnich krajów Europy, gdzie nie stwier-
dzano zakażeń Hantawirusami. W maju 
2004 roku rozpoznano zakażenie u jednej 
pacjentki na Podkarpaciu [21]. Było to roz-
poznanie retrospektywne. Przyczyna była 
bardzo prozaiczna – nie wykonywano bo-
wiem badań diagnostycznych w kierunku 
identyfikacji zakażeń hantawirusowych.

O wcześniejszym istnieniu zakażeń 
Hantawirusami w Polsce może świadczyć 
praca Gut i wsp. [22]. W pracy tej wysunię-
to hipotezę, że pacjenci z niewydolnością 
nerek i grypopodobnymi objawami hospita-
lizowani w Oddziale Nefrologii Wojewódz-
kiego Szpitala w Przemyślu byli zakażeni 
Hantawirusami. W latach 2001-2011 wy-
kryto takich przypadków 26. Niestety, nie 
wykonano u tych pacjentów weryfikacji se-
rologicznej.

patogeneza ostrego uszkodzenia 
nerek (oUN) w następstwie zakażenia 
Hantawirusami

Patogeneza OUN zakażeniu Hantawi-
rusami jest złożona i wydaje się być na-
stępstwem uszkodzenia struktur naczyń 
włosowatych, zmian martwiczych i odczy-
nów immunologicznych. Skutkiem tych pro-
cesów jest zaburzenie ukrwienia i spadek 

filtracji kłębuszkowej. OUN w przebiegu za-
każenia hantawirusowego w początkowej 
fazie ma charakter ostrego śródmiąższo-
wego zapalenia nerek. W nielicznych pre-
paratach mikroskopowych bioptatów nerek 
stwierdza się obrzęk tkanki śródmiąższo-
wej i nacieki komórek jednojądrzastych 
limfocytów T, monocytów, makrofagów 
i uszkodzenie podocytów. Zmiany te loka-
lizują się na pograniczu rdzenia i kory i po-
twierdzają obecność ostrego śródmiąższo-
wego zapalenia nerek o różnym nasileniu 
[23-26]. Ze względu na najczęstszą drogę 
zakażenia (inhalacja wydalin) początkowo 
do namnożenia wirusa dochodzi w śród-
błonku naczyń włosowatych płuc. Skutkuje 
to wzrostem przepuszczalności, rozsze-
rzeniem naczyń z powodu porażenia mię-
śni gładkich, wynaczynienia krwi z wtórną 
reakcją zapalną [15]. Następstwem tego 
zjawiska jest tzw. „zespół przeciekających 
włośniczek” (caplilary leak syndrom). Efek-
tem klinicznym jest niekardiogenny obrzęk 
płuc ze spadkiem ciśnienia [11].

Wykazano, że wszystkie Hantawirusy 
wiążą się z integryną Beta 3, odpowie-
dzialną za regulację przepuszczalności 
naczyń [4,27]. Obrzęk i naciek w tkance 
śródmiąższowej powoduje wzrost ciśnie-
nia wewnątrzcewkowego, doprowadzając 
w efekcie do spadku filtracji kłębuszkowej 
[28]. Złuszczone komórki cewkowe z biał-
kiem Tamma-Horsfalla zatykają światło 
cewek, co także skutkuje wzrostem ciśnie-
nia wewnątrzcewkowego i przenikaniem 
przesączu przez ściany cewek nerkowych 
do śródmiąższu tzw. moczenie się nerki do 
nerki [29]. Wydzielają się mediatory stanu 
zapalnego; endotoksyny, tromboksan A2, 
wolne rodniki, które odpowiedzialne są za 
skurcz naczyń nerkowych [30,31]. W kłę-
buszkach tworzą się złogi kompleksów 
immunologicznych złożonych z przeciwciał 
IgG i IgM. Kanaliki dalsze i pętla Henlego 
są czopowane przez komórki martwicze. 
Włośniczki doprowadzające są rozszerzo-
ne 2-3 krotnie i wypełnione krwią. Skutkuje 
to objawami uszkodzenia układu moczo-
wego [27].

Kompleksy immunologiczne, głównie 
IgG, IgA i IgM odkładają się na powierzchni 
płytek, zaburzając w nich zdolność agre-
gacji, co może być przyczyną skazy krwo-
tocznej. Procesy immunologiczne mają też 
wpływ na trombogenezę. Trombocytopenia 
i jej kliniczne objawy takie jak wybroczyny 
krwawe, krwawienia narządowe, są stały-
mi i bardzo częstymi objawami zakażenia 
hantawirusowego [32-34].

objawy kliniczne zakażenia Hanta-
wirusami

Na podstawie doniesień literaturowych 
można stwierdzić, że ciężkość zakażenia 
w dużym stopniu zależy od genotypu wi-
rusa i wielkości wiremii [14,35-39]. Zain-
teresowanie zakażeniami Hantawirusami 
pojawiło się w czasie Wojny Koreańskiej 
na początku lat 50 zeszłego stulecia. Za-
chorowało wtedy ponad 3200 żołnierzy, 
a śmiertelność wynosiła ok. 10% [10,40]. 
Służba zdrowia armii amerykańskiej wy-
odrębniła 5 faz przebiegu zakażenia 
[18,41]:



162

1. Faza inwazyjna - gorączkowa,
2. Faza wstrząsowa - hipotensyjna,
3. Faza skąpomoczu - oliguryczna,
4. Faza wielomoczu - diuretyczna,
5. Faza zdrowienia.

Faza inwazyjna - gorączkowa
Okres wylęgania wynosi od kilku dni do 

kilku tygodni [42]. W wywiadach pacjenci 
podają objawy grypopochodne - szybko 
narastająca wysoka gorączka nie reagują-
ca na NLPZ, bóle mięśniowe, bóle głowy, 
zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, 
rumień na twarzy i karku, złe samopo-
czucie, bóle brzucha sugerujące „ostry 
brzuch”, bóle okolicy nerek. Po 3-5 dniach 
pojawiają się na skórze krwawe wybroczy-
ny pod postacią drobnej wysypki krwotocz-
nej i/lub  rozlane zmiany na śluzówkach 
- przekrwione gardło bez cech zapalenia 
oraz białkomocz i krwinkomocz.

Faza wstrząsowa - hipotensyjna
W fazie tej obniża się temperatura i może 

sugerować remisję choroby, ale nasila się 
skaza krwotoczna. Pojawia się krwawienie 
z przewodu pokarmowego, krwawienie do 
innych narządów, bóle w okolicy nerek. To-
warzyszy temu spadek ciśnienia do wstrzą-
su włącznie. Może dojść do zatrzymania 
krążenia. W krwi obwodowej stwierdza się 
małopłytkowość i leukopenię. Nasila się biał-
komocz a krwinkomocz koreluje ze zmiana-
mi krwotocznymi na skórze. Podwyższeniu 
ulegają wartości transaminaz.

Faza skąpomoczu - oliguryczna
W tej fazie (3-10 dzień choroby) wystę-

pują różne postacie uszkodzenia układu 
moczowego, od łagodnego krwinkomo-
czu do AKI z bezmoczem i koniecznością 
hemodializoterapii. Skąpomocz pojawia 
się w okresie spadku ciśnienia, co bardzo 
utrudnia leczenie. Pojawiają się obrzęki 
obwodowe, zagrożenie obrzękiem płuc. 
Około 50% zgonów występuje w tej fazie 
choroby.

Faza wielomoczu – diuretyczna.
Typowym objawem zdrowienia po 

AKI jest faza wielomoczu pojawiająca się 
w 10-14 dniu choroby i trwająca 2-7 dni. 
Występujące wtedy zaburzenia elektrolito-
we i odwodnienie mogą być przyczyną po-
gorszenia się stanu pacjenta. W obserwo-
wanych zachorowaniach diureza dobowa 
wynosiła nawet 5000 do 7000 ml na dobę.

Faza zdrowienia
Faza zdrowienia trwa różnie długo 

i u niewielkiego procentu chorych pozosta-
wia trwałe uszkodzenie nerek. Nasilenie 
objawów jest różne, często poszczególne 
fazy są trudne do wyodrębnienia. Zakaże-
nie często przebiega subklinicznie i mija 
bez rozpoznania wirusologicznego.

Reasumując gorączka krwotoczna 
z zespołem nerkowym w swoim przebie-
gu klinicznym prowadzi do uszkodzenia 
nerek a stopień uszkodzenia zależy od 
rodzaju wirusa, wcześniejszego stanu 
wydolności nerek, uszkodzenia innych 
narządów np. wątroby oraz stanu nawod-
nienia [27,43].

Zakażenie wirusami rodzaju Hanta, 
a w następstwie zachorowanie na go-
rączkę krwotoczną z zespołem nerkowym 
jest narastającym problemem w Europie 
i w świecie. Pierwszą wzmiankę o łagod-
nej formie zachorowania na HFRS nazwa-
ną wówczas „nephropathia epidemica” 
spotykamy w piśmiennictwie europejskim 
już w roku 1934 [13]. W Europie w latach 
1990-1999 zgłaszano przeciętnie 1671 
infekcji rocznie, zaś w latach 2000-2010 
aż 3138 rocznie [44-46]. W czasie epi-
demii w Europie Środkowej w roku 2005 
zapadalność na HFRS wynosiła: w Belgii 
– 3,6/100 000; we Francji – 0,4/100 000; 
w Niemczech - 0,6/100 000, a w Holandii 
– 0,2/100 000 mieszkańców [47]. W pół-
nocnej Szwecji w okresie wzrostu populacji 
nornic zapadalność wzrosła do 40/100 000 
[48]. W Niemczech ilość zachorowań na 
HFRS wzrosła z 0,09/100 000 w roku 2001 
do 2,47/100 000 w roku 2010 [39].

Uzupełniając powyższe dane, trzeba 
zwrócić uwagę, że wiele krajów nie pro-
wadzi rejestrów zachorowań na HFRS 
i z tego tytułu należy przypuszczać, że 
liczby zachorowań są zaniżone. Wg ob-
serwacji w Finlandii, szacuje się, że 75 
% zachorowań przebiega bezobjawowo 
lub skąpo objawowo i nie są one potwier-
dzane serologicznie. W Szwecji odsetek 
zgłaszanych przypadków szacuje się na 
(10-12,5)% ogółu zachorowań [48]. Tak ni-
ską wykrywalność zakażeń Hantawirusem 
w tych krajach tłumaczyć można tym, że 
czynnikiem zakaźnym jest wirus Puumala, 
a gorączka krwotoczna w większości przy-
padków ma przebieg bardzo łagodny, stąd 
często nie jest zgłaszana do służb sanitar-
nych i określa się ją nazwą NE [49]. O za-
niżaniu liczby zachorowań na gorączkę 
krwotoczną może świadczyć przykład Ro-
sji, która w roku 2005 zgłosiła 7256 przy-
padków zachorowań na HFRS, w 2006 
roku 7157, natomiast nie podała danych do 
ENIVID o zachorowalności na swoim tere-
nie w latach 2007-2010 [44]. Innym przy-
kładem jest Polska, która dopiero od 2007 
roku prowadzi rejestr przypadków zacho-
rowań na HFRS (37), podczas gdy w Chi-
nach ewidencja zakażeń hantwirusowych 
prowadzona jest od roku 1950 [44,45].

Dane z 30 europejskich krajów pozwa-
lają śledzić cykliczność wzrostu zachoro-
wań co 2-3 lata [44]. Nie dotyczy to całej 
Europy, lecz związane jest z lokalnymi wa-
runkami klimatycznymi terenów endemicz-
nych [50]. W 2007 roku wzrost zachorowal-
ności obserwowano w Niemczech, Francji, 
Norwegii, Słowacji i Szwecji, zaś w Finlan-
dii i Słowenii taki wzrost wystąpił w 2008 
roku [7,44]. Jedynie w Chinach, gdzie 
notuje się największą ilość przypadków 
HFSR (90% ogółu zachorowań w świecie) 
obserwuje się zmniejszoną liczbę zacho-
rowań [45]. Związane jest to z masowym 
szczepieniem inaktywowaną szczepionką 
„Hantavax”. Jest ona stosowana tylko na 
terenie Chin i Korei Południowej. Jest to te-
ren endemiczny serotypów Hantaan i Se-
oul [43,51]. W badaniu klinicznym szcze-
pionka ta okazała się skuteczna na terenie 
byłej Jugosławii, gdzie występują serotypy 
Dobrava i Puumala [37,42]. Są to najczę-

ściej spotykane serotypy w Europie – rza-
dziej występują serotypy; Hantaan (HTNV), 
Saaremaa (SAAV), Tuła (TULV) i Seoul 
(SEOV) [52-54]. Naturalnym gospodarzem 
i rezerwuarem wirusa w środowisku są 
drobne gryzonie (Rodentia). Poszczególne 
serotypy wirusa są związane z określonymi 
gatunkami gryzoni, które wydalają wirusy 
do środowiska [55-57].

W Europie i na świecie rodzaj wirusa 
zależy od ekosystemu i gatunku nosiciela 
[55]. Nie zawsze udaje się zidentyfikować 
typ wirusa. W Bułgarii w latach 1987–2009 
zidentyfikowano 37,5% zakażeń wirusem 
Hantaan, 12,5 % wirusem Puumala [58]. 
W Chinach w latach 2006–2012 zachoro-
wało 77558 pacjentów, z czego zmarło 866 
osób. Zakażenie spowodowane było wiru-
sem Hantaan i Seoul [3,59,60]. W Słowacji 
u 1/3 pacjentów wykryto p/ciała przeciw 
wirusowi Puumala, zaś u 2/3 przeciwciała 
Hantaan [61]. W Finlandii pacjenci w 100% 
zakażeni byli wirusem PUUV, zaś w Niem-
czech w 2005 roku u 82 % chorych wykryto 
przeciwciała anty – PUUV [56,57]. 

Rozpoznania oparte są na oznaczaniu 
przeciwciał typu IgM i IgG przeciwko okre-
ślonym serotypom wirusa. Przeciwciała 
IgM powstają w 3-5 dniu zakażenia i zni-
kają po 3-6 miesiącach, wyjątkowo można 
je wykryć 2 lata po ostrej infekcji. Wykaza-
no, że w 10% przypadków po ostrej fazie 
zakażenia i wykryciu przeciwciał IgM nie 
pojawiają się przeciwciała IgG, które w nor-
malnych warunkach wykrywa się od 7 dnia 
zakażenia. Są one trwałe, bo ich obecność 
można wykryć po 10 latach, a nawet dłu-
żej, w niektórych przypadkach do końca 
życia [37,56,58,59].

W krajach sąsiadujących z Polską 
notowano zachorowania na HFRS od lat 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku. 
W Polsce pierwszy przypadek potwierdzo-
ny immunologicznie odnotowano dopiero 
w 2004 roku, lecz już wcześniej prowadzo-
ne były badania na obecność przeciwciał 
anty-Hantawirusowych w wybranych gru-
pach zawodowych [21].

Ze względu na środowisko naturalne 
gryzoni, największe ryzyko zachorowania 
na gorączkę krwotoczną dotyczy leśników, 
rolników, żołnierzy, turystów biwakujących 
w terenie oraz zbieraczy runa leśnego 
[56,60-62].

W pracy Sadkowskiej-Todyp i wsp. [62] 
wykonano badania na obecność przeciw-
ciał hantawirusowych na 3 grupach bada-
nych:
– 1 grupa: chorzy z objawami ze strony 

układu moczowego,
– 2 grupa: pracownicy leśni z rejonu Gór-

nego Śląska,
– 3 grupa: zoolodzy pracujący z gryzo-

niami.
W pierwszej i drugiej grupie badanych 

nie stwierdzono obecności p/ciał hantawi-
rusowych, natomiast w trzeciej grupie wy-
stąpiły one u 19 % zoologów. Na zawyże-
nie liczby zoologów, u których stwierdzono 
obecność p/ciał hantawirusowych wpływ 
miała sytuacja pobytu i pracy 29% z nich 
w Estonii, Finlandii i Słowacji, a więc w kra-
jach o terenach endemicznych dla zacho-
rowań na HFRS. O powszechności zaka-
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żeń hantawirusowych w tych krajach może 
świadczyć fakt występowania u 5% ogólnej 
populacji fińskiej przeciwciał hantawiruso-
wych a wśród fińskich zoologów obecność 
przeciwciał dla wirusa Puumala wykrywa 
się u 40 % badanych [54,62]. 

Praca Gut i wsp. potwierdza tę obser-
wację, obecność swoistych przeciwciał dla 
Hantawirusów stwierdzono u 19,23% ba-
danych zoologów, wśród których 73% mia-
ło kontakt z wirusem Puumala [65].

Podobne badania Grygorczuk i wsp. 
wykonane wśród 69 pracowników leśnych 
północno-wschodniej Polski, wykazały 
obecność u 8,7% badanych przeciwciał 
IgG przeciw wirusowi Puumala i/lub Han-
taan, sugerując przebycie przez nich bez-
objawowego zakażenia hantawirusowego. 
U 3 pracowników stwierdzono anty-PUUV 
IgG, u 2 anty-HTNV IgG, zaś u jednego 
przeciwciała wobec obu tych wirusów [56].

W badaniu Knap. i wsp. na grupie pra-
cowników leśnych z Lubelszczyzny wykry-
to obecność przeciwciał anty-hantawiruso-
wych u 2,5% badanych [63].

Wykrycie przypadków HFRS na Pod-
karpaciu z jednej strony było efektem ak-
tywnego nadzoru sanitarnego i możliwości 
diagnostyki serologicznej, z drugiej zaś 
strony pojawienia się chorób nerek o nie-
typowym przebiegu i niewyjaśnionej przy-
czynie. Omówione przypadki zachorowań 
na HFRS w 100% dotyczyły mieszkań-
ców wsi, a więc miejsce zakażenia było 
związane z ekosystemem gryzoni, będą-
cych gospodarzami jak i przenosicielami 
(wektorami) Hantawirusa [64]. W czasie 
epidemii w Baszkiri w 1997 roku (10057 
przypadków zachorowań - 0,4% zgonów) 
mieszkańcy wsi stanowili 31%, a czynni-
kiem etiologicznym był wirus Puumala [66]. 
Tereny Bieszczad i Beskidu Niskiego obfi-
tują w duże kompleksy leśne z przewagą 
gatunków liściastych jak buk, dąb, jawor, 
które w sposób naturalny dostarczają po-
żywienia gryzoniom. Przypominają te te-
reny ekosystemy w ościennych krajach, 
gdzie obserwowano wzrost zachorowań na 
HFRS. W Niemczech jest to Jura Szwab-
ska i Lasy Bawarskie, w Słowacji okolice 
Koszyc i Preszowa, a w Czechach północ-
ne Morawy i południowa Bohemia [44,67]. 

Duża produkcja owoców i nasion bę-
dących pokarmem gryzoni koreluje z wiel-
kością populacji zwierząt. Wzrosty zacho-
rowań w Niemczech w 2007 roku i 2012 
roku wiązały się ze wzrostem populacji 
nornic rudych (Myodes glareolus), natu-
ralnym gospodarzem wirusa PUUV i były 
poprzedzone szczególnie dużą produkcją 
nasienną w roku 2006 i 2011. W obser-
wacji zachorowań na HFRS czy na NE, 
lata z dużą produkcją nasienną w drze-
wostanie buka i dębu określa się „rokiem 
nasiennym”, który na ogół poprzedza rok 
wzrostu populacji gryzoni będących nosi-
cielami wirusa Hanta. Określa się go jako 
„rok mysi” - czyli „rok nasienny” poprzedza 
„rok mysi”. Cykl ten powtarza się co 2-3 
lata [3,47,48,68]. 

Dla wszystkich gatunków nosicieli Han-
tawirusów (nornicy rudej, myszy polnej, 
myszy leśnej) okres zimy wiąże się z 70-
85% śmiertelnością. Na przeżywalność 

gryzoni ma wpływ nie tylko dostęp do żyw-
ności, ale także warunki termiczne [44]. 

Przykładem może być epidemia HFRS 
w Niemczech w 2007 roku, który to rok 
był poprzedzony łagodną zimą 2006/2007 
w całej Europie środkowo-wschodniej. 
W Niemczech w okresie od 1 stycznia 
2007 r. do 15 kwietnia 2007 r. zgłoszono 
164 przypadki zachorowań na HFRS, gdy 
w porównywalnym okresie w latach 2001-
2006 średnia zgłoszeń wynosiła 38 przy-
padków (minimalna 13 w 2006 r.; maksy-
malna 88 w 2005 r.) [69]. 

W każdym kraju Europy istnieją tere-
ny endemiczne, gdzie szczególnie dużo 
występuje zakażeń hantawirusowych. 
W Polsce od lipca 2007 r. do grudnia 
2007 r. wykryto 17 przypadków zakażeń 
hantawirusowych, z czego 13 (76,4%) na 
Podkarpaciu. W cytowanym okresie w re-
jonie Badeni i Witenbergii zachorowania 
stanowiły 77% zgłoszonych przypadków 
infekcji hantawirusowych na terenie Nie-
miec [44,47,62]. Na tych terenach po-
twierdzony immunologicznie kontakt miało 
ok. 5% populacji, gdy ogół społeczeństwa 
wykazywał kontakt w ilości 1-2% [70]. 
W Austrii 95% zachorowań stwierdza się 
w południowej części kraju (Styria, Ka-
ryntia, Burgenland), a odsetek dodatnich 
odczynów serologicznych waha się od 
0,8% w Dolnej Austrii do 1,8% w Karyntii 
[71]. W Słowacji obszarami endemicznymi 
są tereny południowo-wschodnie, w Cze-
chach dla wirusów Dobrava północne Mo-
rawy, a dla wirusów Puumala południowa 
Bohemia [44,71,73].

W okresie epidemii w Dolnej Bawarii 
w 2004 roku szczyt zachorowań przypadł 
od lipca do października, kiedy to zachoro-
wało 24 pacjentów (77,5%) z 31 zgłoszo-
nych przypadków [59]. W pracy Noh i wsp. 
opisującej wszystkie przypadki HFRS ho-
spitalizowane w Klinice Uniwersyteckiej 
w Seulu w latach 2001-2012 (35 przypad-
ków), szczyt zachorowań (23 pacjentów tj. 
65,7%) przypadł na okres wrzesień – gru-
dzień [43]. Na terenie centralnej Europy 
szczyt zachorowań najczęściej przypada 
na sierpień i wrzesień [47].

Różnice w częstotliwości nasilenia cho-
rób w różnych miesiącach wynikają  z po-
łożenia geograficznego, klimatu, okresu 
wegetacji drzew, z okresu migracji gryzoni 
do siedlisk ludzkich, jak też z różnic czę-
stości kontaktu człowieka z materiałem 
zakaźnym. Okresem narażenia na kontakt 
z aerozolem zakażonym Hantawirusem 
jest okres prac rolnych, leśnych, okres po-
zyskiwania runa leśnego i wzmożonej tu-
rystyki. Większość autorów podkreśla, że 
ilość gryzoni w środowisku ma zasadniczy 
wpływ na liczbę zakażeń u ludzi. Szczyt 
zachorowań przypada w czasie, gdy liczba 
nosicieli wirusa (gryzoni) jest największa 
[47,57]. W czasie epidemii w 2005 roku 
w Belgii liczba nornicy rudej była 5-6 krot-
nie większa niż w analogicznym okresie 
2004 roku. W północnej Szwecji szacuje 
się, że populacja nornicy może wzrosnąć 
nawet 500 krotnie w cyklu 3-4 letnim [48].

W czasie epidemii 2005 roku w Niem-
czech zaobserwowano zachorowania na 
terenie dużych miast (powyżej 100 000 

mieszkańców), gdzie odsetek zachorowań 
wyniósł 32,7% [40,42,74]. 

Zakażenia dotyczą często osób mło-
dych czynnych zawodowo. Z obserwacji 
w Korei średnia wieku wynosiła 44,2 ± 14,7 
lat, w Bułgarii 38,5 ± 4,49, a w Niemczech 
w badaniu Schilinga i wsp. 37 lat [43,58,59]. 
W doniesieniach innych autorów opisywa-
ne są przypadki HFRS u dzieci [11,19,72].

W obserwacji 10-letniej z Seulu męż-
czyźni stanowili 82,9%, w badaniach 
bułgarskich z lat 1987-2009 mężczyźni 
stanowili 80,95% chorych, Niemczech 
w badaniu z 2002 r. mężczyźni stano-
wili 78% a w badaniu Abu Sin 67,7%, 
[43,58,59,65,75]. W Chinach częstość 
zachorowań u mężczyzn była ponad trzy-
krotnie większa niż u kobiet, a ponad 90% 
było rolnikami [75]. Zdecydowaną przewa-
gę zakażeń u mężczyzn w Europie i świe-
cie, należy tłumaczyć częstszym naraże-
niem mężczyzn na zainfekowany aerozol 
w czasie prac rolnych czy też w czasie 
przeróbki drewna, lub z racji wykonywane-
go zawodu leśnika, żołnierza, pracownika 
budowlanego tj. zawodów zaliczanych 
do typowo męskich. Badania na terenie 
Szwecji wykazały u 6,8% ogólnej popu-
lacji obecność przeciwciał hantawiruso-
wych, zaś u rolników przeciwciała wykryto 
u 12,9% osób [48]. W latach 2006-2010 
w Chinach 66,8% zachorowań na HFRS 
dotyczyło rolników [45]. Podobnie w Sło-
wacji, wśród mężczyzn-pracowników le-
śnych obecność przeciwciał hantawiruso-
wych wykrywa się u 14%, zaś u mężczyzn 
w populacji ogólnej 1,7% [56]. W Finlandii 
wykazano, że zakażenie wirusem Hanta 
spotykane u rolników ma charakter choro-
by zawodowej [32].

Rozpoznanie HFRS
W typowym przebiegu zakażenia Han-

tawirusami wyodrębnia się 5 faz choroby, 
które często zazębiają się na siebie, wystę-
pują w różnym nasileniu i charakteryzują 
się różnorodnością objawów klinicznych. 
Pierwsze objawy HFRS występują w okre-
sie 1 do 2 tygodni po ekspozycji na materiał 
zakaźny, ale w rzadkich przypadkach obja-
wy mogą wystąpić do 8 tygodni [52,55,76]. 
Dominujące objawy wstępne zakażenia to 
wysoka gorączka i objawy grypopodobne: 
uczucie rozbicia, bóle mięśni, stany zapal-
ne śluzówek. Wspólną, charakterystyczną 
cechą zakażenia, jest nagły początek i sła-
ba reakcja na NLPZ.

W badaniu Essbauer i wsp. z 2007 r. 
z terenu Niemiec stwierdzano wysoką tem-
peraturę u 93% chorych, ból głowy u 43% 
i bóle stawów u 40% [74], a w badaniu 
Braun i wsp. z 2010 r. z terenu południo-
wych Niemiec wykazano gorączkę u 100% 
chorych [77].

Drugim układem manifestującym ob-
jawy infekcji Hantawirusami jest układ po-
karmowy. W badaniu Noch i wsp. 65,7% 
pacjentów zgłaszało nudności, 42,9% wy-
mioty, 45,7% biegunkę zaś ból brzucha 
37,1% [43]. Na dolegliwości ze strony ukła-
du pokarmowego w przebiegu HFRS zwra-
cali uwagę także inni badacze [44,77,78].

Objawom grypopodobnym i dysfunk-
cji przewodu pokarmowego często to-
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warzyszy kaszel, zapalenie płuc i wysięk 
w opłucnej. 

Braun i wsp. w Niemczech stwierdzili 
u 16% badanych zapalenie płuc [77]. Ob-
jawy ze strony układu oddechowego po-
winny być brane pod uwagę jako pierwszy 
symptom HFRS u pacjentów zwłaszcza na 
obszarach endemicznych [78]. Powikła-
nia płucne mogą być przyczyną zgonów 
w przebiegu HFRS – w analizie Braun 
i wsp. odnotowano 1,3% śmiertelności 
[77]. Zakażenia hantawirusowe w Ame-
ryce w odróżnieniu od Europy obciążone 
są ciężkimi powikłaniami ze strony układu 
oddechowego, a śmiertelność wynosi od 
35-50% [8,39,77,79].

Opisywane są również zaburzenia 
wzroku (od 25-48%) u chorych zakażonych 
Hantawirusami [14,58,76,79,80].

Zwraca się uwagę na trudności dia-
gnostyczne we wstępnym okresie choroby 
i szerokie spektrum objawów klinicznych. 
Braun i wsp. analizowali grupę 75 chorych 
na HFRS. Najczęstszą przyczyną hospita-
lizacji było AKI (49%), gorączka nieznane-
go pochodzenia FUO (16%) i sepsa (5%). 
Sporadycznie rozpoznawano zapalenie 
opon mózgowych, zawroty głowy, mononu-
kleozę, ostry brzuch, zapalenie płuc, ostrą 
białaczkę i zapaść [77,81]. 

W badaniach laboratoryjnych dominuje 
obniżona liczba płytek. W obserwacji kore-
ańskiej średnia ilość płytek wynosiła (62,5 
± 50) x 103/µl. (21), a w badaniu z Bułgarii 
(78 ± 18) x 103/µl [52,58,82]. Małpołytko-
wość związana z infekcjami hantawiruso-
wymi jest wynikiem tworzenia przeciwciał 
przeciwpłytkowych, przyspieszeniem roz-
padu płytek i uszkodzeniem megakariocy-
tów [27,62,81]. W badaniu Lee minimalne 
wartości płytek obserwowano w piątym 
dniu zakażenia, zaś nadpłytkowość w 14-
15 dniu [82]. Zauważono także, że niska 
liczba płytek (poniżej 60 x 103/µl) koreluje  
z ciężkością przebiegu zakażenia, wystą-
pieniem AKI i koniecznością hemodializ 
[32,34,83-85]. Natomiast w pracy Libraty 
i wsp. nie stwierdzono istotnie statystycz-
nej zależności ciężkości przebiegu AKI od 
małopłytkowości [86]. Czułym wskaźnikiem 
uszkodzenia nerek jest stężenie kreatyniny 
w surowicy krwi. W badaniu z terenu Nie-
miec zaburzoną funkcję nerek stwierdzono 
u 83% badanych [72], a w Rosji 90,1% 
[87]. W badaniu bułgarskim z lat 1987-
2009 obserwowano wzrost stężenia kre-
atyniny w surowicy do wartości 784 ± 72 
µmol/l [58]. 

Zaburzenia w ilości oddawanego 
moczu zależą od ocenianego okresu za-
każenia. W badaniu Latusa i wsp. wie-
lomocz wystąpił u 48% pacjentów i od-
zwierciedlał ciężkość przebiegu HFRS 
[88]. W obserwacji Braun  i wsp. oliguria 
wystąpiła w 42%, a poliuria w 45% [77], 
zaś w badaniach Turcinov i wsp. wykaza-
no skąpomocz i bezmocz u 30% chorych 
[89]. Można to tłumaczyć hospitalizacją 
chorych w różnych fazach zakażenia 
i prawdopodobieństwem wystąpienia 
fazy skąpomoczu przed przyjęciem do 
szpitala. 

W badaniu koreańskim czas od pierw-
szych objawów (gorączka – 97,1% pacjen-

tów) do przyjęcia do szpitala wynosił 5,1 ± 
2,7 dnia (minimalnie 1 dzień, maksymalnie 
14 dni), a czas hospitalizacji wynosił śred-
nio 11,7 ± 5,3 dni (minimalnie 4 dni, maksy-
malnie 24 dni) [42] i był dłuższy od średnie-
go czasu hospitalizacji w Niemczech, który 
wynosił w latach 2000-2008 średnio 8,5 ± 
0,6 dnia [76].

AKI w przebiegu HFRS jest jedną z 15 
głównych przyczyn ostrego uszkodzenia 
nerek w Europie Zachodniej [90]. W bada-
niu koreańskim – AKI wykryto u 71,1%, 5 
pacjentów tj. 14,3% wymagało hemodializ 
a jeden pacjent zmarł [42]. W Niemczech 
AKI obserwowano u 96% pacjentów, a le-
czenia nerkozastępczego wymagało 6% 
chorych. W wyniku powikłań płucnych je-
den pacjent zmarł, co stanowiło 1,3% [76].

W raporcie o zakażeniu Hantawirusami 
w Europie z 2012 roku około 5% zakażo-
nych wirusem PUUV i od 16 do 48% zaka-
żonych wirusem DOBV wymagało hemo-
dializ [86,91].

W badaniu Pejcocha i wsp. przepro-
wadzonym w Czechach wśród pacjentów 
będących w przewlekłym programie dializ 
wykryto u 1,7% przeciwciała hantawiru-
sowe. Nie jest to jednak dowód etiologii 
przewlekłej niewydolności nerek, gdyż od-
setek ten nie był wyższy niż w całym spo-
łeczeństwie [92]. Całkowity powrót funkcji 
nerek u 39 serologicznie potwierdzonych 
przypadków zakażeń spowodowanych 
przez wirus Puumala w Holandii wykazał 
Gerding i wsp. [25]. Natomiast Tulumovic  
i wsp. wykonali kontrolne badania GFR 
u pacjentów po 10 latach od zakażenia 
i stwierdzili pełną remisję niewydolności 
nerek. Minimalnie jednak wartość GFR 
po infekcji spowodowanej serotypem 
DOBV było niższe niż po infekcji seroty-
pem PUUV i odpowiednio wynosił 104,7 
± 20,2 ml/min. i 122,1 ± 11,1 ml/min. Na 
podstawie tych badań wysunięto wniosek, 
że zakażenie wirusem DOBV powoduje 
cięższe uszkodzenie nerek niż zakażenie 
wirusem PUUV [93]. Pełne wyzdrowienie 
po 8 latach od zakażenia obserwowa-
no w badaniu 75 przypadków zakażenia 
HFRS w Niemczech [77].

Innym narządem miąższowym często 
uszkodzonym w wyniku infekcji hantawi-
rusowej jest wątroba. Uszkodzenie wą-
troby w przebiegu HFRS obserwowano 
w licznych badaniach [25,39,42,5884,94]. 
W Hiszpanii wykonano badania na obec-
ność przeciwciał anty hantawirusowych 
u 182 pacjentów z podwyższonym pozio-
mem transaminaz i wykryto u 11 tj. 6% 
przeciwciała IgG anty hantawirusowe. 
Wśród zdrowej populacji odsetek ten wy-
nosi 2% [94].

Zwraca się uwagę na wzrost CRP pod-
czas infekcji [77,81,95] oraz zaburzenia 
elektrolitowe [84]. Wg Outinen i wsp. wy-
sokie stężenie CRP w osoczu nie odzwier-
ciedla ciężkości przebiegu zakażenia [95] 
a obniżone stężenie sodu jest objawem 
prodromalnym skąpomoczu [89].

Białkomocz może przyjmować różne 
nasilenie. Boehlke i wsp. [23] obserwowa-
li białkomocz nerczycowy u 25% chorych, 
natomiast Braun i wsp. aż u 82% chorych 
[76]. 

leczenie i profilaktyka
Obecnie nie ma swoistego leczenia 

HFRS. Leczenie objawowe jest leczeniem 
z wyboru [96,97]. Kontrola równowagi 
kwasowo-zasadowej, odpowiednia home-
ostaza, czy też leczenie nerkozastępcze 
zmniejszyło śmiertelność przy zakażeniu 
wirusem Dobrava z 10-15% do poniżej 5% 
[84]. W literaturze zalecane jest leczenie 
Rybaviryną, surowicą ozdrowieńców, czy 
też antagonistami receptora bradykininy 
[8,15,84,98,99]. 

Wydaje się, że najważniejszym jest 
profilaktyka zakażenia polegająca na ogra-
niczeniu populacji gryzoni i ich eliminacji ze 
środowiska zamieszkania i pracy, oraz uni-
kanie wdychiwania materiału zakaźnego 
przez stosowanie środków ochrony osobi-
stej. Dotyczy to szczególnie osób narażo-
nych zawodowo na kontakt z gryzoniami 
lub przebywających w ekosystemie nosi-
cieli. Człowiek jest ślepym ogniwem zaka-
żenia Hantawirusem i nie ma możliwości 
zakażenia się człowiek – człowiek [14,75]. 

Trwają intensywne badania nad opraco-
waniem skutecznej szczepionki chroniącej 
przed wszystkimi genotypami wirusa Hanta 
[14]. Stosowana od 1991 roku w Korei Połu-
dniowej i Chinach szczepionka „Hantavax” 
wykazała dużą skuteczność przeciwko ge-
notypowi Hantaan [37,87]. Odmienne sta-
nowisko co do skuteczności ochronnych 
szczepień zajmuje Kim i wsp., którego wy-
niki badań wykazują, że szczepienia nie 
zmniejszają nasilenia choroby [63].

Wichmann i wsp. uważają, że klasycz-
ne fazy choroby są obecne w umiarkowa-
nych i łagodnych postaciach HFRS [100]. 
Dominują natomiast objawy ze strony ukła-
du moczowego (AKI), wysoka gorączka 
z objawami grypopodobnymi i dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego. Z badań 
laboratoryjnych, od początku choroby ob-
serwuje się małopłytkowość, podwyższone 
stężenie kreatyniny i CRP. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że zachorowalność i przebieg 
choroby jest bardzo indywidualny, zależny 
od serotypu wirusa, a różnorodność rozpo-
znań wstępnych, świadczy o trudnościach 
diagnostycznych. Wczesne rozpoznanie 
HFRS zmniejsza koszty niepotrzebnej 
diagnostyki i leczenia [81,90]. Z kliniczne-
go punktu widzenia zakażenia wirusem 
Hanta należy rozważyć u każdego chore-
go z objawami grypopodobnymi, wysoką 
gorączką, dolegliwościami ze strony prze-
wodu pokarmowego, obniżoną liczbą pły-
tek krwi oraz objawami AKI, a zwłaszcza 
gdy dotyczy pacjentów przebywających 
na terenach endemicznych. Częstość po-
wyższych objawów, w obserwacjach wielu 
autorów waha się od 80 do 100% przypad-
ków [39,87,98,100].
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