
 

 
 
 

Február 1: az aspergillosis világnapja 
 
Kedves Kollégák! 
 

Lassan hozzászokhatunk ahhoz, hogy a világnapok korszakát éljük: szinte minden 
ügynek, érdekcsoportnak, sőt a kórképeknek is van világnapja. Talán megoszlanak a 
vélemények abban tekintetben, hogy ezek az alkalmak milyen mértékben hasznosak az adott 
téma szempontjából.  

Most mégis tisztelettel javaslom, hogy az aspergillosis világnap alkalmából 
szenteljünk némi időt és figyelmet erre a sokak életét befolyásoló és veszélyeztető 
fertőzéses kórképre.  

Az invazív aspergillosis kimutatásának és kezelésének fontosságát már a korábbi évek 
folyamán felismerhettük. Azok a kollégák, akik hematológiai, onkológiai, transzplantációs 
vagy pulmonológiai központokban dolgoznak, vagy ezek betegeit konzultálják, nem ritkán 
szembesültek a kórkép kihívásaival. Az is világossá vált, hogy a megszokott kockázati 
csoportok mellett találkozhatunk Aspergillus speciesek okozta fertőzésekkel influenza okozta 
pneumonitis szövődményeként, heveny májelégtelenségben, új mechanizmusú 
immunmoduláns szerek használatakor, illetve az intenzív osztályokon is.  

Az új típusú koronavírus okozta pandémia számos kórkép ellátásának stratégiáját 
megváltoztatta, felülírva megszokott munkarendünket sok esetben a prioritási sorrendek 
átértékelésére kényszerített. Amellett, hogy a világjárvány idején sem csökkent a 
hagyományos kockázati tényezők szerepe egyes kórképekben, fel kellett ismernünk, hogy a 
súlyos COVID-19 ellátása kapcsán megnövekedett az invazív gombainfekciók – köztük az 
aspergillosis – előfordulási gyakorisága is. Mint a COVID-19 egyéb vonatkozásait tekintve, itt 
is sok kérdés még tisztázásra vár. Annyi azonban már most is elmondható, hogy a súlyos, 
szisztémás vírusfertőzés, a citokinvihar, az annak befolyásolására alkalmazott terápiák, az 
elhúzódó gépi lélegeztetés kapcsán, a szövődmények mérlegelésekor fel kell, hogy merüljön 
bennünk – egyebek mellett – az invazív aspergillosis gyanúja is.  

Kedves Kollégák, a csaknem egy éve tartó intenzív munkaterhelés, az egyre gyarapodó 
mennyiségű, elvégzendő feladat ellenére, ha tehetjük, szánjunk rá időt és tegyünk említést 
munkatársaink körében vagy szakmai megbeszélések kapcsán az aspergillosis világnapjáról és 
ezzel összefüggésben elevenítsük fel az invazív gombainfekciókkal kapcsolatos ismeretek 
fontosságát.   
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