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Genotoxikológiai vizsgálatok

• Genotoxikológiai laboratóriumunkban potenciálisan DNS károsító 
anyagok vizsgálata üstökös elektroforézissel és mikronukleusz teszttel

• Az utóbbi években növényvédőszerek tanulmányozása
- Pencikuron (gombaölő)

- Fenotrin (rovarirtó)

- Glifozát (gyomirtó)



Genotoxikológiai vizsgálatok
Jövőbeni kutatások

• A glifozát alapú gyomirtó szerek összetevőinek külön-külön és 
kombinációban történő genotoxikológiai vizsgálata kollaborációban a 
Al Ain Egyetemmel (Egyesült Arab Emirátusok)



Szisztematikus irodalmi áttekintés

• Növényvédőszer hatóanyagok és késztermékek egészségkárosító hatása 
közötti összehasonlítás

Folyamatban lévő:

• Mikro- és nanotechnológiával előállított (mikro- és nanoenkapszulált) 
növényvédőszerek potenciális egészséghatásainak feltérképezése 
szisztematikus irodalmi áttekintés formájában - kollaborációban a Al Ain
Egyetemmel (Egyesült Arab Emirátusok)



1: belső standard, 2: 2-butanol, 3: 1-propanol, 4: izobutanol, 5: 1-butanol, 6: izoamil-alkohol 

Kereskedelmi és nem kereskedelmi forrásból származó tömény szeszesitalokban található alifás alkoholok koncentrációja

Tömény szeszesitalok reprezentatív kromatogramjai

Bujdosó O, Pál L, Nagy A, Árnyas E, Ádány R, Sándor J, McKee M, Szűcs S, 2019. Is there any difference between the health risk from consumption of recorded and unrecorded spirits

containing alcohols other than ethanol? A population-based comparative risk assessment. Regulatory Toxicology and Pharmacology 106, 334–345.

Regisztrált és nem regisztrált tömény szeszesitalok alifás alkoholtartalma



Alifás alkohol keverék és az etanol együttes hatása granulociták (A) és monociták (B) fagocitózisára

A

B

*p<0,05; **p<0,01 *** p<0,001

Pál L, Árnyas EM, Tóth B, Ádám B, Rácz G, Ádány R, McKee M, Szűcs S, 2013. Aliphatic alcohol contaminants of illegally produced spirits inhibit

phagocytosis by human granulocytes. Immunopharmacology and Immunotoxicology 35, 251–256.

Pál L, Árnyas EM, Bujdosó O, Baranyi G, Rácz G, Ádány R, McKee M, Szűcs S, 2015. Aliphatic alcohols in spirits inhibit phagocytosis by human monocytes.

Immunopharmacology and Immunotoxicology 37, 193–201.

Alifás alkoholok és etanol fagocitózis gátló hatása



*p<0.05; **p<0.01 *** p<0.001

Alifás alkohol metabolitok keverékének és az acetaldehid együttes hatása granulociták (A) és monociták (B) fagocitózisára

A
B

Árnyas EM, Pál L, Baranyi G, Bujdosó O, Rácz G, Ádány R, McKee M, Szűcs S, 2016. Metabolites of Aliphatic Alcohols Detected in Alcoholic Beverages

Inhibit Phagocytosis. Alcohol and Alcoholism 51, 388–394.

Alifás alkohol metabolitok és acetaldehid fagocitózis gátló hatása



Alifás alkoholok kombinált expozíciós küszöb értékeinek eloszlása különböző 

eredetű tömény szeszesitalokat fogyasztó krónikus nagyivók esetén

Bujdosó O, Pál L, Nagy A, Árnyas E, Ádány R, Sándor J, McKee M, Szűcs S, 2019. Is there any difference between the health risk from consumption of

recorded and unrecorded spirits containing alcohols other than ethanol? A population-based comparative risk assessment. Regulatory Toxicology and

Pharmacology 106, 334–345.

Tömény szeszesitalok fogyasztásának komparatív kockázatbecslése 



megelőzött bőrrákos eset/év megelőzött tüdőrákos eset/év megelőzött hólyagrákos eset/év

férfiak
7,9

(2,7-15,1)

35,2

(11,6-67,3)

58,9

(19,4-112,5)

nők
7,1

(2,3-13,7)

78,0

(25,0-154,2)

49,3

(15,8-97,5)

összesen 15,0

(13,0-17,3)

113,9

(97,5-132,2)

109,2

(94,1-125,6)

BA

Az ivóvízminőség javító program által megelőzött arzénnel összefüggő daganatos megbetegedések száma

Határértéket meghaladó arzéntartalmú ivóvízzel ellátott települések az ivóvízminőség javító program előtt (A) és 2017-ben (B)

Pál L, Jenei T, McKee M, Vargha M, Bufa–Dőrr Zs, Muhollari T, Marozsán Bujdosó O, Sándor J, Szűcs S: Health and economic gain attributable to the introduction of the

World Health Organisation's drinking water standard on arsenic level: a nationwide retrospective study on cancer occurrence, Science of the Total Environment (under review)

≤ 10 µg/liter

10 µg/liter <

ivóvíz arzén 

koncentrációja

Az ivóvíz arzéntartalom csökkentésének egészséghatása hazánkban



Az elhízást befolyásoló lakókörnyezeti tényezők vizsgálata

Obesity Reviews 2016 Volume 17, Issue S1

Special Issue: The SPOTLIGHT Project: Sustainable Prevention of 

Obesity Through Integrated Strategies in Europe (2012-2016)

WP3 munkacsoport 

- Keresztmetszeti vizsgálat: Kérdőíves felmérés 

(online) és a lakónegyedek  auditálása (Google Street 

View)

- 5 európai nagyváros, 60 lakóterület (SES/RAD)

- 6037 résztvevő (10.8%)

- A lakókörnyezeti tényezők lényeges meghatározó 

tényezői az egészséges életmódnak és az 

elhízásnak.

- Az obezogén (lakónegyedi) környezetet a 

desztinációk hiánya, a társadalmi kohézió és 

szociális hálózatok hiánya, a tömegközlekedési 

lehetőségek hiánya és a megfizethető, egészséges 

élelmiszerek hiánya jellemzi.



A táplálkozás minőségének jellemzése: egy magyarországi szegregált 
kisebbség keresztmetszeti összehasonlító vizsgálata

Bárdos H, Llanaj E, Vincze F, Diószegi J, Pikó P, Kósa Zs, Sándor J, 

Ádány R. Disparities in diet quality: a cross-sectional comparative study 

of a segregated minority in Hungary. (under review)

Egészséges táplálkozási index (HEI-2015)

- Az eredmények szerint általánosságban rossz a 

táplálkozás minősége

- Az egyes komponensek közül különösen a 

gyümölcsök, babfélék, teljes kiőrlésű gabonafélék, 

halak és növényi fehérjék fogyasztása és a 

sóbevitel esetén kapott pontszámok voltak 

szuboptimálisak mindkét csoportban, de 

lényegesen alacsonyabbak a roma populációban.

- Az eredmények a nem fertőző kónikus betegségek 

magas táplálkozási kockázatát jelzik.



Kardiometabolikus megbetegedések táplálkozási kockázatát 
szűrő rövid kérdőív kifejlesztése

 Cél: könnyen alkalmazható, kevés időt 
igénylő, egyszerű kiértékelésű kérdőív 
kifejlesztése, mely a háziorvosi 
praxisokban segíti a táplálkozási 
kockázat felismerését és a tanácsadást

• Validálás táplálkozási felméréssel 
(2x24h visszaemlékezés, NutriComp
szoftver)

• Pilot study után a módosított kérdőívvel 
további validálási vizsgálatok háziorvosi 
praxisokban

TUKEB engedélyszáma: IV/7796-1/2021/EKU



Település szintű intervenciós program kidolgozása az egészséges 
táplálkozás elősegítése és az elhízás csökkentésének érdekében

 Szisztematikus összefoglaló 

The impact of home gardening on
consumption of fruits and vegetables.

 Keresztmetszeti vizsgálat

A vidéki lakosság táplálkozási szokásai és az 
otthoni kertészkedés kapcsolata

 ZöldEgészSég intervenciós program

Konyhakertek kialakítását segítő település 
szintű intervenciós program, melynek fő célja 
a zöldség és gyümölcs fogyasztás növelése

TUKEB engedélyszáma: IV/2637- 1 /2022/EKU; IV/5652- 3 /2021/EKU



Köszönjük a figyelmet!


