
Bu hastalık her yaş ve cins insanda görülebilir. Hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, deri yün endüstrisinde çalışanlar, 
veteriner hekimler, çiğ et ile teması olan meslek çalışanlarının hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir. Hastalığın 
insandan insana bulaşma riski çok düşüktür.

Şarbon Hastalığı Nedir Nasıl Bulaşır?
Şarbon; Bacillus anthracis isimli bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Sığır, koyun ve 
keçi gibi otçul memeli hayvanların bir hastalığı olmakla beraber insanlarda da 
görülen ve insanlara hasta hayvanlardan bulaşan bir hastalıktır.

Şarbon insanlara 3 şekilde bulaşmakta ve bulaşma şekline göre de isim 
almaktadır. Bunlar; deri şarbonu, bağırsak şarbonu ve akciğer şarbonudur. 

Deri şarbonu; hasta hayvanlara veya bu hayvanların atıkları ile kirlenmiş olan 
yerlere direkt temas edilmesi ile burada bulunan bakterinin, bütünlüğü 
bozulmuş deriden vücuda girmesi ile oluşur. Kaşıntı ve şişlik ilk belirtileridir ve 
1-2 gün içerisinde siyah renkli bir doku meydana gelir. Yaranın bulunduğu 
bölgedeki lenf bezlerinde şişmeler görülebilir. Çoğunlukla tedavi edilebilir.

Bağırsak şarbonu; bakteri bulaşmış ve iyi pişirilmemiş etlerin yenmesi ile oluşur.  
Bulantı kusma, iştahsızlık, ateş gibi belirtilerle başlar, bunu karın ağrısı, kanlı 
kusma ve kanlı ishal izler. Daha sonra kan zehirlenmesi ve şok gelişerek ölüm 
meydana gelebilir. Bu tip şarbonda tedaviye başlansa dahi ölüm oranı % 50 
düzeyindedir.

Akciğer şarbonu; hasta hayvan kıllarında bulunabilen şarbon sporlarının solunması sonucunda 
oluşur. Soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar. Yüksek ateş ve titremeler görülür. Birkaç 
gün sonra ağır solunum güçlüğü ve şok gelişir. Hastalık genel olarak ölümle sonuçlanır.

Şarbon Hastalığı Kimlerde Görülür?
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Günümüzde şarbonun tedavisi için çok etkili antibiyotikler vardır. Özellikle deri şarbonunda başarı oranı çok yüksektir. 
Tedavinin başarılı olabilmesi için mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlamak gerekir. Şüpheli bir durum 
görüldüğünde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Şarbon bakterilerinin yayılmasını önlemek için hijyene özen göstermek önemlidir. Şarbon hastalığından korunmak için 
alınması gereken önlemler:

Eczacıbaşı Profesyonel; otel, restoran, catering firmaları gibi gıda üretiminin olduğu birçok işletmede bakterilerin 
bulaşması açısından riskli yerlerin dezenfeksiyonu amacıyla ‘M328 QAC Katkılı Dezenfektan’ ve el hijyeni için ‘M105 
Alkol Bazlı El Dezenfektanı’ gibi geniş yelpazedeki dezenfektan ürünleri ile müşterilerine hijyen çözümleri sunmaktadır.

Şarbon Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir Ve Önlenir?

Çiğ et ile temas edilmesi gereken durumlarda eldiven kullanılmalıdır. 

Eller sık sık, uygun bir şekilde yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 

Avuç içi, parmak araları ve bileklerin yıkanmasına özen gösterilmelidir. 

Eller yıkandıktan sonra tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulanmalıdır. 

Çiğ ete temas eden tüm bıçak, kesme tahtası ve kıyma yapma makinesi gibi aletler iyice temizlenmeli ve alkol 
bazlı dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir. 

Gün sonu temizliğinden sonra tüm mutfak alanının dezenfeksiyonu için QAC katkılı dezenfektanlar 
kullanılmalıdır. 


