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Bizottság
Elnökök: Prof. Dr. Ádány Róza és Prof. Dr. Paragh György

Tagok: Prof. Dr. Balázs Margit, Prof. Dr. Kósa Karolina,
Prof. Dr. Nagy V. Endre, Prof. Dr. Remenyik Éva 

08.45–09.00
Anna Catharina Vieira Armond
Research ethics and research integrity: a systematic review of published cases
Témavezető (Supervisor’s name): Dr. Kakuk Péter
Intézet (Department): Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

09.00–09.15
Dr. Juhász Lilla
Kettős és összetett heterozygota mutációk vizsgálata súlyos familiáris hypercholesterina-
emiás betegekben
Témavezető: Dr. Harangi Mariann
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek
Tanszék

09.15–09.30
Dr. Ujfalusi Szilvia
Az afamin szintje és összefüggése az oxidatív és lipid paraméterekkel nem diabeteses 
elhízott betegekben
Témavezető: Prof. Dr. Paragh György
Intézet: Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek
Tanszék

09.30–09.45
Werissa Nardos Abebe
SNP-based genetic risk score modeling suggest no increased genetic susceptibility of 
Roma population to type 2 diabetes mellitus
Témavezető: Prof. Dr. Ádány Róza
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kutató Intézet

09.45–09.55 Kávészünet
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09.55–10.10
Deák Dávid
Faggyúsejtek szerepének feltérképezése sejtkultúrás és egér kísérleti rendszereken
Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Intézet

10.10–10.25
Fidrus Eszter
Az ultraibolya sugárzás által kiváltott CPD-függő folyamatok vizsgálata
Témavezető: Prof. Dr. Remenyik Éva
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Tanszék

10.25–10.40
Dr. Nádró Bíborka
A szérum progranulin szint vizsgálata alfa-liponsav kezelés hatására diabéteszes 
polineuropátiás betegeknél
Témavezető: Dr. Harangi Mariann
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek
Tanszék

10.40–10.55
Vikas Patel
Gene expression changes in association with braf inhibitor resistance in melanoma 
spheroids
Témavezető: Prof. Dr. Balázs Margit
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kutató Intézet

10.55–11.10
Lucas Renáta
Az atópiás dermatitis és különböző immun markerek, D vitamin származékok, 
retinoidok, karotinoidok, eikozanoidok, zsírsavak és zsírsav metabolitok szintje 
közötti kapcsolat vizsgálata
Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Intézet

11.10–11.20 Kávészünet

11.20–11.35
Szörényiné Ványi Gabriella
A melanoma malignum klinikai epidemiológiai vizsgálata és prevenciós beavatkozások 
tervezése OnkoNetwork rendszerre alapozva
Témavezető: Prof. Dr. Repa Imre
Intézet: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
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11.35–11.50
Jámbor Krisztina
Oszteopontin splice variánsok expressziója humán melanomákban
Témavezető: Prof. Dr. Balázs Margit
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kutató Intézet

11.50–12.05
Lovas Szabolcs
Az áruszállítás és raktározás zárt tereiben potenciálisan megjelenő kémiai szennyezőkkel 
kapcsolatos ismeretek, attitűd és gyakorlat vizsgálata munkaegészségügyi, valamint 
árukezelésért és raktározásért felelős szakemberek körében
Témavezető: Dr. Ádám Balázs
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Munkaegészségtani 
Tanszék

12.05–12.20
Marozsánné Bujdosó Orsolya
A vér metanol koncentrációjának becslése regisztrált és nem regisztrált forrásból 
származó tömény szeszesitalokat fogyasztó populációban
Témavezető: Dr. Szűcs Sándor
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

12.20–12.35
Csikai Enikő
Neurokognitív funkciók vizsgálata frissen felfedezett hipertóniás betegeken
Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

12.35–13.00 Ebédszünet

13.00–13.15
Dr. Kolozsváriné Harsányi Szilvia
Preferencia szenzitív ellátások vizsgálata cerebrovaszkuláris betegek körében
Témavezető: Dr. Zsuga Judit
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási
Tanszék

13.15–13.30
Fábián Balázs
A Raynaud-szindróma pszichológiai aspektusai
Témavezető: Dr. Bugán Antal, Dr. Csiki Zoltán
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

3



4

13.30–13.45
Nouh Harsha
Determinants of primary nonadherence to medications prescribed by general 
practitioners among adults in Hungary: cross-sectional evaluation of health 
insurance data
Témavezető: Dr. Sándor János
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

13.45–14.00
Katona Cintia
A mentális egészség vizsgálata hátrányos helyzetű népességcsoportok körében
Témavezető: Prof. Dr. Kósa Karolina
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

14.00–14.15
Labancz Eszter
A DSM-5 Személyiségleltár hazai adaptálása és validálása, valamint a patológiás
személyiségvonásoknak az életminőséggel és az öngyilkossági kísérletekkel mutatott 
kapcsolatának vizsgálata
Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

14.15–14.25 Kávészünet

14.25–14.40
Nagy-Pénzes Gabriella
Intervenciós vizsgálat középiskolások körében
Témavezető: Dr. Bíró Éva
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

14.40–14.55
Semánová Csilla
Iskolai helyszíneken végzett intervenciós program a diabetes megelőzésére
Témavezető: Prof. Dr. Rurik Imre
Intézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

14.55–15.10
Sándor Alexandra
A maladaptív álmodozás jelenségének átfogó vizsgálata
Témavezető: Dr. Bugán Antal
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
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15.10–15.25
Váradi Zsuzsanna
Egészségi állapot és egészségmagatartás vizsgálata roma szakkollégiumokban
élő egyetemi hallgatók körében
Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék

15.25–15.40
Hajduné Demcsák Lívia
Az onkológiai ápolók és a daganatos betegek komplementer medicinával kapcsolatos 
attitűdje és a komplementer medicina használata
Témavezető: Dr. Sárváry Attila
Intézet: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és
Népegészségtani Tanszék

15.40–15.50 Kávészünet

15.50–16.05
Szilágyiné Lakatos Tünde
Új betegút kifejlesztése alsóvégtagi protetizálásra váró betegek számára
Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék

16.05–16.20
Király Enikő
A rendszeres fizikai aktivitás hatása krónikus hemodialízis programban kezelt betegek 
fizikai állóképességére és életminőségére
Témavezető: Dr. Kárpáti István
Intézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

16.20–16.35
Kovács-Tóth Beáta
A gyermekkori ártalmas élmények és a mentális és viselkedéses tünetek felmérése 
lakásotthonban élő serdülők körében
Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

16.35–16.50
Radó Sándor Istvánné
Iskolai helyszíneken végzett intervenciós program a diabetes megelőzésére
Témavezető: Prof. Dr. Rurik Imre
Intézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
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Werissa Nardos Abebe

SNP-based genetic risk score modeling suggest no increased genetic 
susceptibility of Roma population to type 2 diabetes mellitus

Témavezető (Supervisor’s name): Prof. Dr. Ádány Róza
Intézet (Department): Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kutató Intézet

Background: Elevated fasting glucose level (FG) or known type 2 diabetes mellitus (T2DM) were 
more frequent in every age group of Roma compared to the Hungarian general population. 

Aims: To assessed whether the distribution of 16 SNPs with unequivocal effect on the develop-
ment of T2DM contributes to this higher prevalence. 

Methods: Genetic risk scores, unweighted (GRS) and weighted (wGRS), were computed and com-
pared between study populations. Associations between GRSs and FG levels and T2DM status were 
investigated in separate and in combined study populations. 

Results: The General population carried greater genetic risk for development of T2DM (GRSGeneral= 
15.38±2.70 vs. GRSRoma=14.80±2.68, p<0.001; wGRSGeneral=1.41±0.32 vs. wGRSRoma=1.36±0.31, 
p<0.001). In the combined model GRSs and wGRS showed significant association with elevated FG 
(p<0.001) and T2DM (p<0.001) after adjusting for ethnicity, age, sex, BMI, HDL-C and TG. In the 
multivariate models the effect of ethnicity was relatively strong on both outcomes (FG levels: βethnicity= 
0.918, p<0.001; T2DM status: ORethnicity=2.484, p<0.001). 

Conclusions: The higher prevalence of elevated FG and/or T2DM among Roma does not seem to 
be directly linked to their increased genetic load rather to their environmental/cultural attributes. 
Interventions targeting DM prevention among Roma should focus on harmful environmental expo-
sures related to their unhealthy lifestyle.

The project was co-financed by the European Union under the European Social Fund (TÁMOP 
4.2.1. B-09/1/KONV-2010-0007 and TÁMOP 4.2.2. A-11/1/KONV-2012-0031) and European Regi-
onal Development Fund (GINOP-2.3.2-15-2016-00005), as well as by the Hungarian Academy of 
Sciences (MTA11010 and TK2016-78).
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Anna Catharina Vieira Armond 

Research ethics and research integrity: a systematic review of published 
cases

Témavezető (Supervisor’s name): Dr. Kakuk Péter
Intézet (Department): Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet 

Research background: The areas of Research Ethics (RE) and Research Integrity (RI) are rapidly 
evolving. Cases of research misconduct, transgressions related to RE-RI and various forms of ethical-
ly questionable behaviours have been frequently published. Aim: The aim of this systematic review is 
to identify and assess RE-RI cases that have been published and understand the overlaps of RE and 
RI in the academic literature. 

Methods: The search includes cases involving a violation of, or misbehaviour, poor judgment or 
questionable research practice in relation to, a normative framework and the cases of traditional re-
search ethics violation. Non-fictional and fictional cases were included. Cases unrelated to academia, 
scientific activities and institutions or academic and industrial research and publication were exclud-
ed. An electronic search was conducted in the PubMed, Web of Science, SCOPUS, JSTOR, Ovid and 
Science Direct by March 2018, without language or date restriction. In order to include both RE cas-
es and RI cases, two parallel searches were performed. The terms used in the databases: ((„research 
ethics”) AND (violation OR unethical OR misconduct)) and ((„research integrity”) AND (violation 
OR unethical OR misconduct)). The data regarding to the paper, (author, title, year, country, paper 
genre) and to the case (year, country, institutions involved, person involved in the violation/ethical 
issue, scientific field, violation/ethical issue tagging, case details, punishment) were extracted from 
the articles. 

Results: The RE search string  identified 11641 papers and the RI search string identified 3078 pa-
pers and 392 articles were included after the selection process. Out of the 392 articles, 159 were found 
in the RE, 87 in the RI, and 146 in both search strings. From the 392 articles, 507 case descriptions 
were extracted. The distribution of the cases and case analysis were addressed according to the years, 
geographic distribution and type of violation/ethical issue involved in the case. 

Conclusion: From the literature perspective, there is no clear definition of the terms Research Eth-
ics and Research Integrity. We believe that the lack of a clear distinction of the concepts may jeopar-
dize the educational process and the compliance with the principles and regulations. 

Funding: This study is part of the EnTIRE project funded from the European Union’s Horizon 
2020 research programme under grant agreement N 741782.
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Csikai Enikő

Neurokognitív funkciók vizsgálata frissen felfedezett hipertóniás bete-
geken 

Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet 

Kutatás háttere: A hipertónia komoly rizikófaktort jelent a világszerte vezető halálozási okként 
számontartott kardiovaszkuláris megbetegedésekre nézve. A kezeletlen hipertónia növeli a célszerv-
károsodások, a kardiovaszkuláris események, illetve az enyhe/major neurokognitív zavar kialakulá-
sát. A károsodásra legérzékenyebb neurokognitív funkciók a végrehajtó funkciók, a pszichomotoros 
tempó és a memória.

Cél: Frissen diagnosztizált, primer hipertóniás betegek antihipertenzív kezelése kapcsán vizsgál-
tuk a korai neurokognitív eltérések reverzibilitását. Továbbá összevetettük két antihipertenzív szer 
kognitív funkciókra kifejtett hatását.

Módszerek: A vizsgálati személyek 3 hónapos antihipertenzív (lisinopril vagy enalapril) terápiát 
megelőzően és azt követően átfogó neurológiai és neuropszichológiai vizsgálaton vettek részt. A di-
agnózis felállítását 24 órás vérnyomásmérés segítette. Kizárási kritériumok: vizsgálatot befolyásoló 
komorbid betegség, koponya CT vizsgálaton talált kóros eltérés, klinikai mértékű depresszió vagy 
szorongás. A hozzánk irányított 155 főből 103 főt válogattunk be első vizitre, melyből a három hóna-
pos követést 55 fővel tudtuk végigvinni (átlag életkor: 46,8±12,8 év; férfi-nő arány: 3:1; BMI: 28,47 
±4,24 kg/m2). Az első és a kontroll vizit eredményeit az eloszlás típusától függően Wilcoxon-próbá-
val vagy páros t-próbával vetettük össze.

Eredmények: 3 hónap antihipertenzív kezelést követően szignifikánsan csökkentek mind a szisz-
tolés, mind a diasztolés vérnyomás értékek. Szignifikáns javulást találtunk a végrehajtó funkciókban, 
azon belül a gátlás (p<0,001) és vizuális fluencia esetén (p<0,05), továbbá szignifikánsan javult a pszi-
chomotoros tempó és vizuo-motoros koordináció is (p<0,05). Nem találtunk szignifikáns különbsé-
get a két antihipertenzív szer kognitív funkciókra gyakorolt hatását tekintve.

Konklúzió: A neurokognitív funkciókban észlelt enyhe eltérések reverzibilitását tapasztaltuk a si-
keres antihipertenzív kezelés korai szakaszában. Kutatásunk kibővítése céljából a továbbiakban ösz-
szevetjük az első vizitet teljesítő 155 fő kognitív teljesítményét normál adatokkal, illetve mérjük az 
aktuális gyógyszerhatóanyag-koncentrációt a vérben a kontroll vizsgálat során.

Támogatások: A lisinopril és enalapril terápiának a kognitív funkcióra valamint az érfal morfoló-
giai és funkcionális jellemzőire kifejtett hatása tünetmentes hipertóniás betegekben c. Richter téma-
pályázat. Vállalati nyilvántartási szám: 4700168520 Iktatószám: KK/186/2016
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Deák Dávid 

Faggyúsejtek szerepének feltérképezése sejtkultúrás és egér kísérleti 
rendszereken

Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Intézet

A PhD munkám során eddig több aspektusból vizsgáltam a faggyúsejtek szerepének fontosságát és 
a bőrben betöltött nélkülözhetetlen szerepüket.

Célkitűzések:
1. Milyen hatásai vannak a 13-cisz retinsavnak (13cRA) és metabolitjainak az acne terápiájában 

a faggyúsejtek szintjén?
2. Hogyan befolyásolja a C-vitamin a faggyúsejtek működését?
3. Milyen szerepet töltenek be a különböző faggyúsejt által termelt zsírok a gyulladásos bőrbe-

tegségek patomechanizmusaiban?
Módszerek:

1. SZ95 faggyúsejteken 13cRA (10-7mol) kezelést alkalmaztunk 6 és 24 h-ig, valamint atRA ke-
zelést (10-6 mol) 3h-ig. RNAseq analízissel detektáltuk a különböző kezelések hatására a gé-
nexpresszió szintjén bekövetkező változásokat. 

2. SZ95 faggyúsejteket használva C-vitamin (200uM) kezelést alkalmaztunk 48 h-ig és dihidroe-
thidium festék segítségével detektáltuk a sejtek ROS termelődését. 

3. Az SCD3-Cre -/- knock out egerek egy olyan rendszert biztosítanak kutatásainkhoz, ahol 
a zsírsavak szintézisében nélkülözhetetlen SCD3 gént lehet inaktiválni az egerekben egy spe-
ciális Cre rendszer segítségével faggyúsejt specifikusan. A nem fertőző gyulladás modellezé-
sére imiquimod krémet tervezünk használni topikálisan, míg a fertőző gyulladásos betegségek 
modellezésére S. aureus-t fecskendezünk az egerek bőre alá.

Eredmények:
1. Az RNAseq analízis eredményei azt mutatják, hogy a 13cRA célgénjei nagyon hamar (6 h) 

megjelennek, azonban később (24 h) expressziójuk már jelentősen lecsökkent a faggyúsejtek-
ben, jelezve a hatás átmeneti voltát, melynek hátterében feltételezhető a 13cRA bomlása első-
sorban atRA-vá. Ugyanakkor az atRA kezelésre detektált célgéneknek csak kis részét tudtuk 
azonosítani a vizsgált 13cRA kezelt mintákban, mely felveti, hogy nem az atRA, hanem a 
13cRA eddig nem azonosított/vizsgált izomerei és bomlástermékei lehetnek felelősek a terá-
piás hatásért.

2. Igazoltuk, hogy a C-vitamin indukálja az SZ95 sejtek ROS termelődését. Jelenleg folyik a min-
ták RNAseq analízise és a különböző génexpressziós adatok elemzése. 

3. SCD3-Cre -/- egerek tenyésztését elkezdtük, így a szemeszter során elkezdődhet a nem fertő-
ző gyulladásos betegségek modelljének módszertani beállítása és vizsgálata.
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Fábián Balázs

A Raynaud-szindróma pszichológiai aspektusai

Témavezető: Dr. Bugán Antal, Dr. Csiki Zoltán
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

Kutatás háttere: A Raynaud-szindróma olyan mikrocirkulációs zavar, melyben a disztális kis erek/ 
kapillárisok vazospazmusa figyelhető meg epizodikus jelleggel. Ezek az epizódok jellemzően a végta-
gokat érintik és főbb kiváltó tényezőjük az érzelmi distressz és a hideg környezet. A panaszok bizo-
nyítottan nagy hatással vannak a betegek mindennapi életére, azonban olyan mérőeszköz még nem 
áll rendelkezésre, amely alkalmas lenne a kórkép az életminőségre kifejtett sajátos hatásait megragad-
ni.

Cél: A kutatás célja egy betegség-specifikus életminőség kérdőív kialakítása volt. 
Módszerek: A vizsgálati személyek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet 

Raynaud-szindróma szakrendelésére érkező betegek közül kerültek ki. A vizsgálat során először fé-
lig-strukturált interjúkat majd két alkalommal önkitöltős kérdőíveket alkalmaztunk.

Eredmények: A félig-strukturált interjúk jegyzőkönyveinek tartalomelemzésének segítségével egy 
135 tételes kérdőíveket alakítottunk ki, amelyet az első adatfelvétel következtében 29 tételre sikerült 
redukálni. A 29 tétel öt faktorba rendeződött mind az első, mind a második adatfelvétel alkalmával. 
A kérdőív jó konvergens, divergens és diszkrimináns validitásról tett tanúbizonyságot. A kérdőív al-
skálái jó belső megbízhatóságot mutattak. 

Konklúzió: A Raynaud-specifikus életminőség kérdőív, amely az első betegség-specifikus életmi-
nőség mérőeszköz Raynaud-szindróma esetén, megbízhatósága és érvényessége miatt ajánlható a gya-
korló szakemberek és kutatási projektek számára is.
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Fidrus Eszter

Az ultraibolya sugárzás által kiváltott CPD-függő folyamatok vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Remenyik Éva
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Tanszék

A Napból érkező ultraibolya (UV) sugárzás a bőr számos patológiás folyamatáért felelős, úgymint 
az akut napégés, a photoaging vagy a bőr karcinogén elváltozásai. Ennek hátterében a hámsejtek DNS- 
ében keletkező ciklobután pirimidin dimer (CPD) fotoléziók állnak, amelyek apoptosist, gyulladási 
folyamatokat vagy a DNS mutációját váltják ki. 

A korábban beállításra került in vitro photolyase mRNS transzfekcióval lehetségessé vált a CPD-repair 
időfüggésének vizsgálata, azaz hogy egy már bekövetkezett UV károsodás után mennyi ideig és mi-
lyen mértékben lehetséges a fotoléziók eltávolításával megelőzni a sejtelhalást. Emellett a CPD-repair- 
ben kulcsszerepet játszó nukleotid excíziós repair (NER) gátlószereinek (pl. PARP1 inhibitor, rezve-
ratrol, As2O3, silymarin) alkalmazásával vizsgáljuk a fotoléziók mennyisége, a sejtek proliferációs 
képessége és a hosszabb távú mutagenitás kapcsolatát. A silymarin (növényi fitofenol) UVA-fényér-
zékenyítő hatásával részletesebben foglalkoztunk. 

Munkánk során humán keratinocyta és CHO (Chinese hamster ovary) sejtvonalakat használtunk. 
A sejtek viabilitását, reaktív oxigéngyök (ROS) szintjét és proliferációs képességét áramlási citomet-
riás módszerrel mértük. A CPD szám és a mutációs ráta meghatározása CPD-specifikus ELISA, illet-
ve HPRT génmutációs assay segítségével történt. 

Eredményeink alapján az UVB-indukálta apoptosis a CPD-k eltávolításával a besugárzás után 6 órá-
ig csaknem teljes mértékben, 8 óráig részben visszafordítható. A silymarin extraktum vizsgálata so-
rán kimutattuk annak fényérzékenyítő potenciálját, illetve hogy a növényi kivonat kettős hatással bír 
a sejtek UVA-válaszára: bár antioxidánsként csökkenti a ROS képződést, emeli a kimutatható CPD- 
számot. Ennek ellenére a silymarin kezelés nem jár a sejtek emelkedett mutációs rátájával. Hasonló 
jelenséget figyeltünk meg UVB-irradiált sejteken rezveratrol (növényi polifenol) kezelést követően. 
A sejtek veliparibbal (PARP1 inhibitor) történő kezelésével az emelkedett CPD szám mellett jelen-
tősen csökkent az UVB mutagén hatása, ami reményeink szerint rávilágít az UV-indukálta sejttani 
folyamatok komplexitására.

Összességében vizsgálataink során rámutattunk, hogy az UV-okozta apoptosis a CPD fotoléziók 
eliminálásával a besugárzás után hosszú ideig megelőzhető. Kimutattuk továbbá a silymarin kettős 
befolyását a sejtek UV-válaszára, illetve különböző NER gátló kemikáliák nemegyszer ellentmondá-
sos hatását az UV-mutagenezisre. 

Támogatások: A munkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 és az OTKA K120206 számú projekt tá-
mogatta. 



Hajduné Demcsák Lívia

Az onkológiai ápolók és a daganatos betegek komplementer mediciná-
val kapcsolatos attitűdje és a komplementer medicina használata

Témavezető: Dr. Sárváry Attila
Intézet: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Egészségtudományi Intézet, Védőnői Módszertani és 
Népegészségtani Tanszék

Kutatás háttere: Az elmúlt évtizedekben megnövekedett mind a betegek, mind az egészségügyi 
szakemberek érdeklődése a komplementer medicina (CAM) iránt. Európában a daganatos betegek 
körében végzett kutatások és a korábbi saját kutatásunk is a CAM használatának magas arányát mu-
tattak. 

Célkitűzés: Egyrészt az onkológiai osztályokon dolgozó ápolók CAM-mal kapcsolatos tudásának, 
attitűdjének, és a CAM integrációjával kapcsolatos véleményének, másrészt a daganatos betegek kö-
rében a CAM használatának a felmérése.

Módszerek: A felmérésekhez a nemzetközi szakirodalomban korábban alkalmazott önkitöltős kér-
dőíveket, saját kérdésekkel kiegészítve használtuk. A felmérést 2018. augusztus – 2019. június között 
az Országos Onkológiai Intézetben (OOI), a három Klinikai Központban (Debrecen, Szeged, Pécs) 
és az SZSZBMK Jósa András Oktatókórházban végeztük. Az onkológiai osztályokon dolgozó ápolók 
közül a vizsgálatba az összes OKJ/BSc/MSc végzettségű ápoló kerül bevonásra, míg a bevonandó be-
tegek tervezett száma: 1600 fő, fele-fele arányban emlőrákos és vastag- és végbélrákos betegek. A kér-
dőívek feldolgozása és elemzése az SPSS programban (22.0 verzió) történik.

Eredmények: Jelenleg az ápolói kérdőívek feldolgozását kezdtük el. Az értékelhető ápolói kérdőí-
vek száma 95 darab. A válaszadók átlagéletkora: 48,38 év volt. Az ápolók a a legtöbbet a biológiai te-
rápiákról, ezen belül a „vitaminokról/ásványi anyagokról (76,9%), a gyógynövényekről (63,2%) és az 
étrendkiegészítőkről (61,1%) tudnak. Ezt követi a manuális terápiákhoz tartozó masszázs (45,2%) és 
a módosult tudatállapotokkal való gyógyításhoz tartozó relaxáció (38,9%). Az ápolók 86,3%-a aján-
lott már CAM – elsősorban biológiai alapú (73,7%) – terápiát a betegeknek. Tudásukat elsősorban a 
gyógynövényekről (58,9%) szeretnék bővíteni. Az ápolók komplementer gyógyítással kapcsolatos 
tudásának legfontosabb információ forrása az internet (80,0%).

Konklúzió: Az ápolók a legtöbbet biológiai terápiákról tudnak, ismereteik elsősorban az internet-
ről származnak. Szükséges lenne az ápolók alap- és továbbképzésébe a leggyakoribb CAM terápiák-
kal kapcsolatos ismereteket beépítése.
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Nouh Harsha 

Determinants of primary nonadherence to medications prescribed by ge-
neral practitioners among adults in Hungary: cross-sectional evaluation 
of health insurance data

Témavezető (Supervisor’s name): Dr. Sándor János
Intézet (Department): Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

Research background: Primary nonadherence to prescribed medications occurs when patients 
do not dispense prescriptions written by healthcare providers. Nonadherence is an important health 
issue. Little is known about its frequency, causes, and consequences. 

Aims: To assess primary nonadherence to medications prescribed by GPs and its associated fac-
tors among adults in Hungary for the period of 2012-2015.

Methods: Data on all general medical practices (GMP) were obtained from the National Health 
Insurance Fund. The ratio of the number of dispensed medications to the number of prescriptions 
written by GP for adults was used to determine medication adherence aggregated for GMPs. Effect 
of GMP characteristics (list size, GP vacancy, patients’ education, settlement type (urban/rural), and 
geographical location of the center) on adherence standardized for patients’ age, sex, and exemption 
certificate were investigated through multiple linear regression modeling. 

Results: A total of 281,315,386 prescriptions were dispensed out of 438,614,000 written by a GP. 
Overall, 64.1% of prescriptions were filled. There was a negative association between standardized 
adherence and urban settlement type, higher level of education, and vacancy of the general practices. 
The larger GMP size proved to be risk factor, and there was significant geographical inequality for 
counties.

Conclusion: About one-third of the written prescriptions were not dispensed. There is a great 
variability across GMPs that can be explained by structural characteristics of GMPs, socio-economic 
status of patients, and quality of cooperation between patients and GPs. Use of dispensed-to-pre-
scribed medication ratio in routine monitoring of primary healthcare effectively support necessary 
interventions.  

Funding: This study was carried out in the framework of the “Public Health Focused Model Pro-
gramme for Organising Primary Care Services Backed by a Virtual Care Service Centre” (SH/8/1) 
funded by the Swiss Government via the Swiss Contribution Programme in agreement with the 
Hungarian Government, GINOP-2.3.2-15-2016-00005 project, and by the Stipendium Hungaricum 
Scholarship Programme.
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Jámbor Krisztina

Oszteopontin splice variánsok expressziója humán melanomákban

Témavezető: Prof. Dr. Balázs Margit
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kutató Intézet

Kutatás háttere: Irodalmi adatok szerint a rossz prognózissal jellemezhető melanoma típusoknál 
az oszteopontin (OPN) expressziója jelentősen emelkedett. Mint anti-apoptotikus faktor gátolja a prog-
ramozott sejthalált, így a tumorsejtek túlélését is. Az OPN biológiai funkcióit nemcsak alternatív 
transzlációja és poszttanszlációs módosításai biztosítják, hanem alternative splicing is, melynek so-
rán több OPN variáns keletkezik. Az OPN variánsok szerepének tisztázására fokozott figyelem irá-
nyul. Melanomákra vonatkozóan a variánsok expressziós mintázatukra eddig még nincs adat.

Célkitűzés: Vizsgálataink során célunk volt, az OPN izoformák (OPNa, OPNb, OPNc) relatív gén- 
expressziós mintázatának elemzése különböző altípusú melanoma szövetmintákban (primer tumor: 
n=36; melanoma metasztázis: n=12) és melanoma sejtvonalakban (n=21).

Módszerek: Az egyes OPN izoformák génexpresszióját valós idejű Q-PCR-el határoztuk meg, az 
eredményeket Livak-féle módszerrel értékeltük ki. A génexpresszió vizsgálatához belső kontroll gén-
ként GAPDH-t, kontrollként melanocitákból származó mRNS-t használtunk.

Eredmények: RT-PCR alapú vizsgálataink eredményei szerint az OPN izoformák relatív expresz-
sziója a melanoma különböző altípusainál (noduláris: NM n=10 és felszínen terjedő: SSM n=26) el-
térő. Az OPNa legmagasabb expresszióját a noduláris altípusnál figyeltük meg (n=4 mintában: 7,9–
64,1), a magas expresszió mellett a minták jelentősebb részét (n=7) csökkent expresszió (0,1–2,2) jelle-
mezte. Az SSM altípusú melanoma mintákban a relatív expresszió egységesen alacsony (6,5–0,08) 
volt. A melanoma metasztázisokban az OPNa expressiója a minták 67%-ban 12–70 között változott, 
míg az OPNb expressiója a minták 33%-ban volt 10 fölött, az OPNc expressziója egy mintában meg-
haladta a 100-at. Hasonló tendenciát, de lényegesen kisebb relatív expressziót figyeltünk meg a mel-
anoma sejtvonalaknál. 

Konklúzió: Összefoglalva eredményeinket a primer tumor eredetű melanoma szövetekben és sejt-
vonalakban az OPN variánsok eltérő expressziós mintázatot mutatnak. Az emelkedett expressziós 
szintet az agresszív fenotípussal jellemzhető NM tumoroknál és metasztázisokban figyeltük meg. To-
vábbi vizsgálatokat tervezünk az OPN izotípusok szerepének tisztázására melanomákban, melyek a 
jövőben kiterjednek az intracelluláris OPN expresszió vizsgálatok mellett szekretált OPN meghatá-
rozására is. 

Támogatások: A kutatás az OTKA K112327 és a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 pályázati források 
támogatásával valósult meg.
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Dr. Juhász Lilla

Kettős és összetett heterozygota mutációk vizsgálata súlyos familiáris 
hypercholesterinaemiás betegekben

Témavezető: Dr. Harangi Mariann
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek 
Tanszék

Kutatás háttere: A familiáris hypercholesterinaemia (FH) egy súlyos, örökletes, monogénes ko-
leszterinanyagcsere zavar, amely jellemzően autoszomális domináns módon öröklődik. Az FH magas 
kis-sűrűségű lipoprotein koleszterin (LDL-C) szinttel és fokozott korai cardiovascularis rizikóval jár. 
Az FH hátterében leggyakrabban az LDL receptor (LDLR) gén mutációja, az Apolipoprotein B-100 
(APOB) gén mutációja, a proprotein convertase subtilisin/kexin 9 (PCSK9) gén funkciónyerő mutá-
ciója vagy a signal-transducing adaptor protein 1 (STAP1) gén mutációja áll.

Célkitűzés: Három klinikailag súlyos familiáris hypercholesterinaemiás beteg esetének bemutatá-
sa, akiknél kettős, illetve összetett heterozigóta mutációt azonosítottunk az FH-t okozó génekben.

Módszerek: A betegek bevonása a Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Betegségek Tanszékének Li-
pid Szakrendeléséről történt. Az FH diagnózis felállításához a Dutch Lipid Clinic Network kritériu-
mokat alkalmaztuk. A betegek genetikai vizsgálata a Laboratóriumi Medicina Intézetben történt. Az 
LDLR, APOB, PCSK9 és STAP1 gének exonjainak meghatározása PCR amplifikációval, a PCR pro-
duktumok vizsgálata piroszekvenálással és bidirekcionális DNS szekvenálással történt.

Eredmények: 1.) Egy 48 éves nőbeteg laboratóriumi vizsgálata során 12 mmol/l-es koleszterin 
szintet, 8,81 mmol/l-es LDL-C szintet, 2,67 mmol/l-es HDL-C-szintet és 1,07 mmol/l-es triglice-
rid-szintet találtunk. Genetikai vizsgálattal három különböző génmutáció igazolódott: az LDLR gén-
jében (c.662A>G), az ApoB génben (c.1298C>T) és a STAP1 génben (c.619G>A), tehát a beteg ösz-
szetett heterozigóta hármas mutációval. 2.) Egy 57 éves nőbeteg laboratóriumi vizsgálata során 11,6 
mmol/l-es koleszterin-szint, 1,18 mmol/l-es HDL-C-szint, 8,3 mmol/l-es LDL-C-szint és 3 mmol/l-es 
triglicerid-szint igazolódott. A genetikai vizsgálattal egy LDLR (c.420G>C) és egy ApoB (c.10708C>T) 
mutáció igazolódott, így a beteg összetett heterozigótának bizonyult. 3.) Egy tízéves fiú laboratóriumi 
paramétereiből kiemelendő a 13,2 mmol/l-es koleszterin-szint, a 0,9 mmol/l-es HDL-C-szint, 10,8 
mmol/l-es LDL-C-szint és a 3,2 mmol/l-es triglicerid-szint. A genetikai vizsgálat két különböző LD-
LR mutációt igazolt (c.862G>A, c.2167delG), tehát a beteg kettős heterozigóta.

Konklúzió: Tekintettel a klinikai fenotípus heterogenitására és néhány genetikai variáns klasszifi-
kációjának nehézségére, kiemelkedő jelentőségű, hogy a fenotípusos/klinikai klasszifikáció mellett 
megjelent a gyakorlatban a genetikai vizsgálat is. A fenti három eset hozzájárul a genotípus-fenotípus 
korreláció pontosabb megértéséhez, illetve hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy súlyos fenotípusú 
betegek esetén érdemes további mutációkat keresnünk.

Támogatások: Az absztrakt elkészítését a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 számú projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-

sával valósult meg. 
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Katona Cintia

A mentális egészség vizsgálata hátrányos helyzetű népességcsoportok 
körében

Témavezető: Prof. Dr. Kósa Karolina
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

Kutatási háttér: Az egészségügyi alapellátásnak az Egészségügyi Világszervezet 1978-ben kibocsá-
tott Alma-Atai Nyilatkozata szerint azt kell kitűznie célul, hogy az általa ellátott közösségek minden 
fontos egészségproblémáját kezelni tudja, egészségfejlesztő, megelőző, gyógyító és rehabilitációs szol-
gáltatások nyújtásával. A hazai alapellátás a korlátozott ellátási modellt követi, döntően a gyógyító 
ellátásra összpontosítva. Az ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférés is nehezített azonban a hátrányos 
helyzetű népességcsoportok számára. Az alapellátás univerzalista irányba való elmozdítása érdeké-
ben 2012-ben egy modellprogram indult négy hátrányos helyzetű kistérségben, amelyekben házior-
vosok és egyéb egészségügyi szakemberek praxisközösségi társulásokba tömörülve kibővített meg-
előző és rehabilitációs célzatú szolgáltatásokat is nyújtanak. A modellprogram humánerőforrását gya-
rapítják a roma segéd-egészségőrök, akik a preventív és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz való la-
kossági hozzáférést segítik. 

Célkitűzés: Kutatásunkban a roma egészségügyi mediátorok (segéd-egészségőrök) működésével 
szerzett tapasztalatokat összegeztük alkalmazásuk és munkavégzésük kvantitatív jellemzői alapján, 
megvizsgáltuk mentális egészségük változását, illetve megvizsgáltuk a segéd-egészségőrök munkával 
kapcsolatos motivációját, attitűdjét, véleményét és tapasztalatait személyes interjúk révén.

Módszerek: A kvantitatív vizsgálat során a praxisközösségek segéd-egészségőr álláshelyeinek szá-
mát; havi összes potenciális munkaórák és a ténylegesen teljesített munkaórák számát néztük meg. 
A mentális egészség változását önkitöltős kérdőív segítségével végeztük, amely demográfiai adatokat, 
egészségi állapotot jellemző változókat, pszichológiai jellemzőket tartalmazott. Az elemzéshez leíró 
statisztikai módszereket alkalmaztunk.

Eredmények: A segéd-egészségőrök jelentős munkát végeztek az Alapellátás-fejlesztési Modell- 
programban. A Program során javult a mentális állapotuk, a kvalitatív információk pedig alátámaszt-
ják mindazt, amit megmértünk. 

Konklúzió: A segéd-egészségőrök hivatásszerűen, praxisközösségbe integráltan a világon először 
Magyarországon kerültek alkalmazásra az alapellátásban. Kulcsszerepük volt az új szolgáltatások ma-
gas arányú lakossági igénybevételében (EÁF: 80% részvétel). Összességében nagyon hasznosnak tű-
nik a működésük és abszolút javasolt az, hogy mediátorok kerüljenek továbbra is alkalmazásra az 
alapellátásba.

Támogatások: A kutatást az SH/8/1 Svájci Hozzájárulás Program és az Alapellátás-fejlesztési Mo-
dellprogram támogatta.
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Király Enikő

A rendszeres fizikai aktivitás hatása krónikus hemodialízis programban 
kezelt betegek fizikai állóképességére és életminőségére

Témavezető: Dr. Kárpáti István
Intézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

Kutatás háttere: A krónikus vesebetegségnek világszerte – így hazánkban is - nő a prevalenciája. 
Ismert tény, hogy a már kialakult krónikus vesebetegségben felgyorsul az érelmeszesedés és tízszere-
sére növekszik a mortalitás a nem-vesebetegekéhez viszonyítva. A krónikus vesebetegséghez gyakran 
társul krónikus mozgásszervi betegség (renalis osteodystrophia, szekunder hyperparathyreosis, poly- 
neuropathia) is.  Vizsgálatokkal bizonyított, hogy a fizikai aktivitás növelése javítja a betegek anyag-
csere helyzetét (zsír- és cukoranyagcsere), a vérnyomás kontrollját, csökkenti a cardiovascularis koc-
kázatot, emellett javítja a dializáltak életminőségét, a betegek fizikai terhelhetősége tréning hatására 
szignifikánsan javul.

Célkitűzés: A vizsgálatunk célja a krónikus hemodialízis programban kezelt betegek állóképessé-
gének és életminőségének felmérése, valamint bevonása egy irányított edzésprogramba. 

Módszerek: A vizsgálatban 11 (6 nő és 5 férfi vett részt,) krónikus hemodializis kezelésben része-
sülő beteg vett részt. A felmérés résztvevői nyolc hetes tréning programot teljesítettek szobakerékpá-
ron, 3–4 fős csoportokban. A tornafoglalkozások hetente kétszer, alkalmanként 45–60 percig tartot-
tak, a dialízis mentes napokon. A fizikai teljesítőképességet és a terápia eredményét a 6 perces járás 
teszttel mértük. . Az életminőség mérésére a vesebetegek körében leggyakrabban használt életminő-
ség mérésére alkalmas kérdőív magyar adaptációját használtuk.

Eredmények: A vizsgálatunk eredményeként a 6 perces járásteszttel mérve, a tornaprogram végé-
re a járástávolság szignifikáns javulást mutatott, átlagosan 47,46 métert nőtt. Az életminőség kérdőív 
adatainak elemzésekor szignifikáns javulást találtunk az általános egészségi állapot, a fizikai képessé-
gek, az alvás minősége kérdéskörökben.

Konklúzió: A vizsgálat eredményei alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy érdemes foglal-
kozni a végstádiumú vesebetegek állóképességének fejlesztésével, mivel a szervezet fáradással szem-
beni ellenálló képességének javítása pozitívan hat a vesebetegek életminőségére.
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Dr. Kolozsváriné Harsányi Szilvia

Preferencia szenzitív ellátások vizsgálata cerebrovaszkuláris betegek 
körében

Témavezető: Dr. Zsuga Judit
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási 
Tanszék

A kutatás háttere: A világ fejlett országaiban és hazánkban is a stroke a mortalitási és morbiditási 
statisztikákban kiemelkedő helyen szerepel és gazdasági terhe az összes betegség között az egyik leg-
nagyobb. A stroke ellátásában jelentős mérföldkő volt a sürgősségi szemlélet megjelenése, melyet az 
akut szakaszban indikált rtPA kezelés hatásos alkalmazhatósága hívott életre. 

Célkitűzés: Arra kerestük a választ, hogy transzlálódott-e a sürgősségi szemlélet a háziorvosi gya-
korlatba, azaz megjelenik-e az orvos-beteg kommunikációban a sürgősség (időablak) és a thrombo- 
lysis szükségessége.

Módszerek: Felmérésünk során demográfiai adatokat és két nagy, klinikai relevanciával bíró eset-
tel kapcsolatos gyakorlatot vizsgáltunk, felügyelt önkitöltős módszerrel. Az első esetben az időabla-
kon belül kialakuló thrombolysis kandidátussal, a második esetben az időablakon kívül eső akut 
stroke beteggel kapcsolatosan kérdeztünk. A kérdőívekkel háziorvosok és háziorvos-rezidens kép-
zésben résztvevő orvosok cerebrovaszkuláris megbetegedéssel kapcsolatos szóhasználatán keresztül 
elemeztük az ismereteket, és a szokásos gyakorlatot. A vizsgálatban 29 háziorvos-rezidens és 99 há-
ziorvos vett részt. Az adatokat excel táblázatban rögzítettük, majd az NVIVO és STATA program se-
gítségével dolgoztuk fel, többszörös logisztikus regresszióval és a modellek illeszkedését Hosmer-Le-
meshow teszttel ellenőriztük.

Eredmények: A kérdőívet kitöltők medián életkora 49 (IKT 34; 62) év volt, közülük 69 nő, a kitöl-
tők munkában töltött éveinek száma (medián) 14,5 (IKT 2, 22,5) év volt. 98 főnek volt családorvosi 
szakvizsgája, 59 főnek volt további szakvizsgája. A modell illeszkedése megfelelő volt (p= 0,48). Az 
időablakon kívül eső betegek értékelése során a helyes diagnózis adása szempontjából meghatározó 
jelentőségű volt a praxis földrajzi elhelyezkedése (EH: 1,11, 95% KI: 0,62; 2,15, p=0,038, modell il-
leszkedése p=0,22). A betegekkel történő kommunikáció tekintetében mindkét esetben azt találtuk, 
hogy az életkor előrehaladtával csökkent annak az esélye, hogy a diagnózissal összhangban álljon a 
betegkommunikáció (1. eset modellje alapján, EH: 0,04; 95% KI: 0,02; 0,08 p=0,001; 2. eset modellje 
alapján, EH: 0,14; 95%KI: 0,02; 0,25 p=0,02). A modellek illeszkedése mindkét esetben megfelelő volt 
(1. modell p=0,41; 2. modell p=0,09).

Konklúzió: Az általunk vizsgált háziorvosok esetén az irányelvben megfogalmazott sürgősségi szem-
lélet megjelenik a gyakorlatban. Ennek eredményét jelentősen növelheti, ha célzott képzések is támo-
gatják a folyamatok újra szabályozását.

Támogatások: A vizsgálat hátterét a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 számú projekt támogatja. 
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Kovács-Tóth Beáta

A gyermekkori ártalmas élmények és a mentális és viselkedéses tünetek 
felmérése lakásotthonban élő serdülők körében

Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

Bevezetés: A gyermekvédelemben lévő gyermekek körében kutatások igazolják, hogy jelentős há-
nyaduk komplex traumatizációt szenvedett el. A komplex traumatizáció súlyos következményekkel 
jár, melyet a traumatizáció egyes paraméterei, valamint egyéb rizikó és protektív tényezők, továbbá a 
traumát átélt személy rezilienciája is befolyásol. 

Célkitűzés: A gyermekkorban elszenvedett ártalmas élmények gyakoriságának felmérése, valamint 
a traumatikus élmények és a mentális és viselkedéses tünetek közötti összefüggések feltárása a la-
kásotthonban élő serdülőknél és összevetése a szülőkkel élő kontrollcsoport adataival. 

Módszer: Vizsgálatunkban 156 lakásotthonban és 129 szülőkkel élő serdülő vett részt (N=285). A gyer-
mekkori ártalmas élményeket az ACE pontszám kalkulátorral, a mentális- és viselkedéses tüneteket 
a Goodman-féle Erősségek és Nehézségek kérdőívvel (SDQ) mértük fel. A reziliencia mérésére a Gyer-
mek és Ifjúsági Reziliencia Skálát (CYRM-28) használtuk. 

Eredmények: A lakásotthonban élő serdülők 92%-a tapasztalt legalább egy ártalmas élményt élete 
során, ebből 44,4% négy vagy annál több traumatikus élményt élt át. A vizsgált mintán a serdülők 
48,6%-a érzelmi, 43,6%-a viselkedéses és 32,9%-uk kortárskapcsolati problémákkal küzd. Többszöri 
gondozási hely váltás esetén gyakoribb ezen tünetek előfordulása. Az ártalmas gyermekkori élmé-
nyek és a mentális és viselkedéses tünetek gyakorisága a kontrollcsoportban is magas volt. A kont-
rollcsoporttal történő összehasonlítás során szignifikáns eredményeket találtunk a traumatikus él-
mények, az érzelmi tünetek, a viselkedéses problémák, valamint a kortárskapcsolati problémák te-
kintetében. A traumatikus élmények száma nem áll összefüggésben a mentális és viselkedéses tüne-
tekkel, feltehetően a tünetek kialakulásában egyéb tényezők, például a reziliencia is meghatározó.

Következtetés: A korai ártalmas élmények valamint a mentális és viselkedéses tünetek mind a la-
kásotthonban, mind a szülővel élő serdülő kontrollcsoportban gyakoriak. Mindez a megfelelő pszi-
chológiai kezelés szükségességére, valamint a prevenció fontosságára hívja fel a figyelmet.

Támogatások: A vizsgálat kivitelezéséhez szükséges hátteret a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 szá-
mú projekt támogatja.
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Labancz Eszter

A DSM-5 Személyiségleltár hazai adaptálása és validálása, valamint a pa-
tológiás személyiségvonásoknak az életminőséggel és az öngyilkossági 
kísérletekkel mutatott kapcsolatának vizsgálata

Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet

A DSM ötödik kiadásában leírásra került egy dimenzionális személyiségmodell, mely patológiás 
személyiségvonások mentén jellemzi az egyént. Empirikus kutatások alapján 25 patológiás személyi-
ségvonást és öt szupervonást határoztak meg. Ezek mérésére a Personality Inventory for DSM-5 (PID-
5) szolgál, melyet magyarra DSM-5 Személyiségleltárként fordítottunk.

Kutatásunk fő célja volt a DSM-5 Személyiségleltár adaptálása és validálása, továbbá a patológiás 
személyiségvonásoknak az életminőséggel és az öngyilkossági kísérletekkel mutatott kapcsolatának 
vizsgálata.

Jelen vizsgálatban 239 pszichiátriai beteg és 226 önbevallottan mentális zavarban nem érintett sze-
mély részvételével vizsgáltuk a PID-5 magyar változatának pszichometriai jellemzőit, valamint a pa-
tológiás személyiségvonások és az életminőség összefüggéseit. A két minta nemben, korban és iskolai 
végzettségben egyaránt illesztett volt. A patológiás személyiségvonások és az öngyilkossági kísérletek 
kapcsolatának vizsgálatához a 239 főből álló pszichiátriai beteg mintát használtuk, melyből 92 fő szá-
molt be korábban elkövetett öngyilkossági kísérletről, míg 147 fő önbevallottan nem követett el ön-
gyilkosságot élete során. Jelen kutatáshoz a demográfiai és pszichiátriai előtörténetre vonatkozó kér-
dések, a DSM-5 Személyiségleltár (PID-5), a Big Five szupervonásokat mérő Big Five Inventory ma-
gyar változata (BFI-H) és az egészséggel kapcsolatos életminőség felmérésére szolgáló SF-36 kérdőív 
adatai kerültek felhasználásra.

A feltáró faktoranalízis megerősítette az elvárt ötfaktoros struktúrát. A konvergens validitás vizs-
gálatánál azt találtuk, hogy valamennyi PID-5 szupervonás közepesen erős vagy erős kapcsolatot mu-
tat a Big Five szupervonásokkal. A pszichiátriai betegek és a kontroll csoport összehasonlításából 
kiderült, hogy a pszichiátriai betegek nagyobb érintettséget mutatnak valamennyi patológiás vonást 
és szupervonást tekintve, továbbá rosszabb életminőségről számolnak be, mint a kontroll csoport. A pa-
tológiás személyiségvonások és az életminőség skálái között szignifikáns összefüggések rajzolódnak 
ki. A depresszivitás, az anhedónia, a kapcsolatoktól való visszahúzódás, valamint a késztetések feletti 
kontroll hiánya veszélyeztető az öngyilkosságokat tekintve.

Eredményeink alapján elmondható, hogy a PID-5 magyar verziója megbízhatóan alkalmazható a kli-
nikai gyakorlatban.

Kutatásunk részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógy-
szerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” pályázat támogatásával valósult meg.
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Lovas Szabolcs

Az áruszállítás és raktározás zárt tereiben potenciálisan megjelenő kémiai 
szennyezőkkel kapcsolatos ismeretek, attitűd és gyakorlat vizsgálata 
munkaegészségügyi, valamint árukezelésért és raktározásért felelős 
szakemberek körében

Témavezető: Dr. Ádám Balázs
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Munkaegészségtani Tanszék

A kutatás háttere: A nem veszélyes áruk és csomagolóanyagaik szállítása és raktározása gyakran 
nem kellően szellőző zárt terekben történik. Ilyen zárt terek az áruszállító konténerek, kamionok zárt 
rakterei, valamint az áruraktárak. A szállítóeszközben eltöltött idő és a raktárban történő tárolás akár 
hónapokat is igénybe vehet, mely idő alatt illékony szerves vegyületek szabadulhatnak fel a szállított 
és raktározott árukból és csomagolóanyagaikból. A szállítóeszközök különféle biocid anyagokkal is 
kezelve lehetnek, melyek a kártevők elleni védekezést szolgálják. A zárt terekben korlátozott szellőzés 
mellett ezek a kémiai anyagok akkumulálódhatnak, exponálva ezáltal az ott dolgozó munkavállaló-
kat. 

Célkitűzés: Az áruszállítás és raktározás zárt tereiben potenciálisan megjelenő kémiai szennye-
zőkkel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok, valamint az alkalmazott megelőző intézkedések vizs-
gálata munkaegészségügyi, valamint az árukezelésért és raktározásért felelős szakemberek körében 
félig strukturált interjúk keretében.

Módszerek: Hazai viszonyokra adaptált és validált félig strukturált interjú sablon került alkalma-
zásra, mely kvalitatív és kvantitatív információt volt hivatott gyűjteni az árukezelés módjáról a zárt 
terekben, a gyakorlatban érvényesülő jogi szabályozásról, a kémiai szennyezőkkel kapcsolatos isme-
retekről és tapasztalatokról, a munkavállalók által észlelt egészséghatásokról, valamint a munkahelyi 
preventív intézkedésekről. A kvantitatív információt 5 fokozatú Likert-skálákon történő értékelés biz-
tosította.

Eredmények: A kutatás során 20 félig strukturált interjú készült el országszerte 9, áruszállítással és 
raktározással foglalkozó vállalatnál. A jogi szabályozást illetően az interjúalanyok az általános mun-
kavédelmi jogszabályokon kívül nem tudtak a munkafolyamatra specifikus jogszabályt említeni. A le-
hetséges kémiai szennyezők többnyire ismeretlenek voltak a vizsgálatban szereplők előtt, ezek előfor-
dulási gyakoriságát pedig alacsonyra becsülték. A zárt terekben dolgozó munkavállalók nem aggód-
nak a szennyezők egészségkárosító hatásai miatt, a potenciális egészségkockázatot elhanyagolható-
nak tartják.

Konklúzió: Az áruszállítás és raktározás zárt tereiben felhalmozódó kémiai szennyezők a szakem-
berek számára szinte teljesen ismeretlenek és a hozzájuk kapcsolódó egészségkockázat alacsonyra 
becsült. E potenciális munkahelyi kóroki tényezők megfelelő kezelésének tudományos bizonyítéko-
kon alapuló fejlesztése indokolt.

Támogatások: A kutatás az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” pro-
jekt támogatásával valósult meg.
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Lucas Renáta

Az atópiás dermatitis és különböző immun markerek, D vitamin szár-
mazékok, retinoidok, karotinoidok, eikozanoidok, zsírsavak és zsírsav 
metabolitok szintje közötti kapcsolat vizsgálata  

Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Intézet

Háttér: Ismert, hogy a különböző vitaminok, karotinoidok, esszenciális zsírsavak elégtelen vagy 
túlzott bevitele különböző gyulladásos bőrbetegségek (pl. atópiás dermatitis (AD)) kialakulásához ve-
zethetnek.

Célkitűzés: Az AD és különböző immun markerek, D vitamin származékok, karotinoidok, eiko-
zanoidok, zsírsavak és zsírsav metabolitok plazma szintje közötti kapcsolat vizsgálata.

Módszerek: A citokin szinteket Luminex vizsgálattal, a totál IgE és 1.25-dihidroxi-D3-vitamin plaz-
ma szinteket ELISA módszerrel, míg a lipidek, karotinoidok, eikozanoidok, retinoidok plazma kon-
centrációját MS-MS HPLC módszerrel határoztuk meg. A vizsgált markerek szintje és az AD klinikai 
markerei (IgE szint, SCORAD, eosinophil szám (EOS)) közötti kapcsolatot korrelációs analízissel 
vizsgáltuk AD-betegekben (n=20), illetve AD betegeket és egészségeseket is tartalmazó csoportban 
(n=40).

Eredmények: Eltérő citokin-, eikozanoid-, karotinoid-, retinoid- és zsírsav metabolit plazma szin-
teket és zsírsav összetételt mértünk AD betegek esetében. Egyes metabolitok (10HDHA, 14HDHA és 
8LOX metabolitok), eikozanoidok (PGD2), citokinek (IL4), karotinoidok (LUT, ATLYC), retinoidok 
(ATRA, retinol) és D-vitamin származékok (25VD3, 1,25VD3) plazmaszintje és az AD-klinikai mar-
kerei között összefüggést találtunk a beteg csoportban.  Továbbá, az n-3 zsírsavak összmennyisége, 
a n-3/n-6 zsírsav arány és az AD klinikai markerek között kapcsolatot figyeltünk meg mindkét cso-
portban, míg az egyszeresen telítetlen zsírsavak plazma szintje és az AD klinikai markerei közötti 
összefüggés csak a betegeket és egészségeseket is tartalmazó csoportban volt kimutatható. 

Konklúzió: További vizsgálatokat végzünk annak megválaszolására, hogy a megállapított változá-
sok az AD okai vagy következményei. 

Támogatások: A munka a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 számú projekt támogatta. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Marozsánné Bujdosó Orsolya

A vér metanol koncentrációjának becslése regisztrált és nem regisztrált 
forrásból származó tömény szeszesitalokat fogyasztó populációban

Témavezető: Dr. Szűcs Sándor
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

Nyugat-Európához képest, Közép- és Kelet-Európa (KKE) országaiban az alkohol okozta halálozás 
még mindig magasabb. Kutatások szerint ez csak részben magyarázható az egy főre jutó alkoholfo-
gyasztás mennyiségével, ezért az eltérő ivási szokások mellett az egészségkárosodás kialakulásában 
a nem regisztrált szeszesital fogyasztásnak is szerepet tulajdonítanak. A KKE országokban a leggyak-
rabban fogyasztott nem regisztrál szeszesitalok a házi főzésű pálinkák. Népegészségügyi szempont-
ból ezeknek a túlzott mértékű fogyasztása fokozott kockázatot jelenthet, mert az etanol mellett kü-
lönböző egészségkárosító vegyületeket, metanolt, 1- és 2-propanolt, 1- és 2- butanolt, izobutanolt és 
izoamil-alkoholt tartalmazhatnak. Ezek közül az egyik legtoxikusabb a metanol, melyre különösen 
érzékeny az emberi szervezet. 

Az Európai Unióban (EU) a gyümölcsből készült tömény szeszesitalok metanolkoncentrációjának 
határértéke 12 000 mg/l. Korábbi toxikológiai vizsgálatok igazolták, hogy az emberi szervezet által 
még tolerálható vér metanolkoncentráció maximum 5 mg/dl, míg a metanol megengedhető dózisa 
felnőttek esetében napi 2 g, a toxikus dózisa 8 g.

Vizsgálatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy meghaladja-e az EU-s határértéket 
a regisztrált és a nem regisztrált, gyümölcsből készült tömény szeszesitalok metanolkoncentrációja, 
illetve túllépheti-e a metanol koncentrációja a vérben az 5 mg/dl-t  rendszeres alkoholfogyasztóknál 
és krónikus nagyivóknál. 

A vizsgálatunkhoz 32 regisztrált és 87 nem regisztrált forrásból származó tömény szeszesitalmin-
tát gyűjtöttünk össze. A metanol koncentrációját gázkromatográfiás/tömegspektrometriás (GC/MS) 
analízissel határoztuk meg. A tömény szeszesitalok fogyasztásával járó vér metanolkoncentráció po-
pulációs alapú becsléséhez a Monte Carlo valószínűségi szimulációt alkalmaztuk a rendszeres alko-
holfogyasztókra, valamint a krónikus nagyivókra.

Eredményeink szerint 2 regisztrált és 4 nem regisztrált minta metanolkoncentrációja haladta meg 
az EU-s határértéket. A vér metanol koncentrációja a nem regisztrált tömény szeszesitalfogyasztás 
esetében szignifikánsan magasabb volt a regisztrált fogyasztáshoz képest. Populációs alapú kockázat-
becslésünk azt mutatta, hogy a krónikus nagyivóknál a metanol koncentrációja a vérben bizonyos eset-
ben túllépheti a maximálisan tolerálható koncentrációt. 

Figyelembe véve eredményeinket arra a következtetésre jutottunk, hogy krónikus nagyivóknál 
a nem regisztrált, gyümölcsből készült tömény szeszesitalok fogyasztása akut metanolexpozíció ese-
tén magasabb egészségkockázatot jelenthet.
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Dr. Nádró Bíborka

A szérum progranulin szint vizsgálata alfa-liponsav kezelés hatására 
diabéteszes polineuropátiás betegeknél

Témavezető: Dr. Harangi Mariann
Intézet: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek 
Tanszék

Kutatás háttere: A diabéteszes polineuropátia (DPN) a cukorbetegség egyik leggyakoribb szövőd-
ménye. Kialakulásában egyéb okok mellett a krónikus gyulladás szerepe is felvetődött. A progranulin 
egy multifunkcionális glikoprotein, amely egyéb hatásai mellett kompetitíven gátolja a tumor nekró-
zis faktor-alfa (TNF-α) receptorát, blokkolva ezzel a TNF-α mediálta jelátviteli útvonalakat, így anti- 
inflammatorikus hatású. Ismert, hogy a progranulin szintje emelkedett cukorbetegekben, és szintje 
összefüggést mutat a cukorbetegség mikro- és makroangiopátiás szövődményeivel, A DPN esetén 
alkalmazott alfa-liponsav (AL) kezelés hatását a progranulin szérumszintekre eddig nem vizsgálták.

Célkitűzés: Célul tűztük ki a proganulin szérumszintek és egyéb gyulladásos markerek vizsgálatát 
az AL kezelés előtt és 3 hónapos, napi 600 mg kezelést követően DPN esetén.

Módszerek: A betegek bevonása a Belgyógyászati Intézet diabétesz szakrendeléséről történt. Ösz-
szesen 32 DPN-ban szenvedő, 2-es típusú cukorbeteg került bevonásra (19 nő, 13 ffi, átlag életkor 
66±8,4 év, átlag BMI 29,9±3,3 kg/m2). A progranulin, TNF-α, sICAM-1 és sVCAM-1 szérumszint 
meghatározása ELISA módszerrel történt.

Eredmények: A kezelés hatására a szérum progranulin szintje szignifikánsan nem változott, bár 
emelkedő tendenciát mutatott (35,4±7,8 vs. 37,9±8,4 ng/mL; ns). A TNF-α szérumszintje szintén 
nem szignifikáns mértékben csökkent (1,2±0,37 vs. 1,09±0,49 pg/mL; ns). Szignifikáns pozitív korre-
lációt találtunk a progranulin és a TNF-α (r=0,44; p<0,05), illetve a progranulin és a sICAM-1 szérum-
szintje (r=0,64; p<0,001) között a kezelés előtt, valamint a progranulin és a NO (r=0,55; p<0,01), 
a sICAM-1 (r=0,57; p<0,01) és a sVCAM-1 (r=0,35; p<0,05) szérumszintje között a kezelést követő-
en. Nem volt szignifikáns összefüggés a DNP súlyossága és a progranulin szérumszintje között.

Konklúzió: Az AL kezelés jótékony hatást fejt ki az anti-inflammatorikus hatású progranulin szérum-
szintjére, de a hatás, vélhetően az alacsony betegszám miatt nem szignifikáns mértékű. A progranu-
linszint pozitív korrelációja a gyulladásos citokinekkel arra utalhat, hogy  a krónikus gyulladás kom-
penzatorikus progranulin szint emelkedéshez vezet. Az AL TNF-α szint csökkentő hatása pedig a ke-
ringő progranulin szintjét emeli.

Támogatások: Az absztrakt elkészítését a GINOP-2.3.2-15-2016-00062 számú projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-

sával valósult meg.
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Nagy-Pénzes Gabriella

Intervenciós vizsgálat középiskolások körében

Témavezető: Dr. Bíró Éva
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet 

Kutatás háttere: Egy vidéki középiskolában 2016-ban indult egészségfejlesztési programunk, amely-
nek célja a serdülők egészséggel kapcsolatos tudásának javítása és ezen keresztül egészségmagatartá-
sának kedvező irányba történő befolyásolása. A program keretében az intervenciós csoport tagjai 
rendszeresen részesülnek egészséges életmódra nevelő foglalkozásokban.

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja felmérni és nyomon követni a résztvevő középiskolások egészség-
magatartásának és egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek változását, valamint az interven-
ciós és kontroll csoport mutatóit összevetni, ezáltal vizsgálni intervenciónk hatásosságát.

Módszerek: Vizsgálatunkba azon tanulókat vontuk be, akik 2016-ban a 9. évfolyamot kezdték, 
felüket intervenciós, másik felüket kontroll csoportba osztottuk. Intervenciónk hatásosságának érté-
keléséhez anonim önkitöltős kérdőív és teszt használatával évről-évre felmérjük a tanulók egészség-
magatartását és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteit, melyek magukba foglalják a táplál-
kozás, testmozgás és rizikómagatartás témakörét. Az alapállapot felmérés 2016 őszén, intervenciónk 
előtt történt, a visszaméréseket pedig a tanévek végén évente egyszer végezzük. Az intervenciós és 
kontroll csoport eredményeinek összevetéséhez bináris logisztikus regressziót alkalmaztunk, az elem-
zés során nemre, intézménytípusra és társadalmi gazdasági státuszra korrigáltunk. 

Eredmények: Második intervenciós évünk végén szignifikáns összefüggést találtunk a diákok 
egészségfejlesztő programban való részvétele és az ismeretfelmérő teszten elért pontszáma között. Az 
intervenciós csoport tagjai nagyobb eséllyel értek el magasabb pontszámot a tudásteszten összességé-
ben (EH: 11,84; 95%MT: 1,90-73,99), valamint a teszt egészséges táplálkozás (EH: 4,61; 95%MT: 
1,14-18,64) és szexualitás (EH: 7,46; 95%MT: 1,12-49,83) részén. Az alapállapot felmérés során a tel-
jes tesztpontszám és a szexualitás rész esetében nem volt különbség a két csoport között, így feltételez-
hető, hogy a legutóbbi felmérés alapján kimutatott különbség az intervenció hatásának tulajdonítható.

Konklúzió: Eredményeink azt mutatják, hogy az intervenciós programban való részvétel növeli 
a diákok egészséggel kapcsolatos ismereteit, ami elengedhetetlen a megfelelő egészségmagatartás ki-
alakításához, mely összetett folyamat, időben hosszabb távon várható.

Támogatások: A munka az EU és az Európai Szociális Alap által támogatott EFOP-3.6.3-VEKOP- 
16-2017-00009 projekt keretében valósult meg.
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Vikas Patel

Gene expression changes in association with BRAF inhibitor resistance in 
melanoma spheroids

Témavezető (Supervisor’s name): Prof. Dr. Balázs Margit
Intézet (Department): Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kutató Intézet

Background: Melanoma is one of most aggressive form of skin cancers. Approximately 50% of 
melanomas harbour BRAFV600E mutation, which is the basis of the successful treatment strategies 
for melanoma, however, most patients develop resistance and experience tumour regrowth. 

Aims: Our aim was to develop 3D melanoma spheroids from BRAFV600E mutant melanoma cell 
lines (WM983A, WM983B) that are sensitive and resistant to BRAF inhibitors, and to compare gene 
expression pattern of 2D and 3D cultured cell lines. 

Methods: Hanging drop method were used to generate spheroid, and Affymetrix Human Gene 1.0 
ST array were used to determine gene expression signature of melanoma cell lines.

Results: In BRAF inhibitor sensitive cells, our analysis revealed 1.038 genes that were differently 
expressed between cell growing in 2D and 3D. Based on our pathway analysis, upregulated genes 
(N=559) are involved in cell cycle and p53 pathway, while downregulated genes (N=479) are mainly 
involved in oxidative stress, apoptosis- and TGFß signalling pathways. In resistant cell lines, only 71 
upregulated genes were identified in the spheroids compared to the 2D cultures, which genes are in-
volved in cell adhesion and IGF1R signalling. The downregulated genes (N=212) in the BRAFi resis-
tant spheroid participate in the VEGF, mTOR and p53 pathways. Only 1% upregulated genes and 
5.7% down regulated genes were commonly altered between sensitive and resistant spheroids, which 
genes have a functional role in cell cycle regulation (MMP16, IGF1R and MLF1). Interestingly, we 
found some gene with completely different expression level in the sensitive and resistant spheroids 
(BNIP3, RING1 and ABHD4), which plays a vital role in anoikis resistance and cell cycle regulation.

Conclusion: Our results shows that BRAFi resistant melanoma cells are using independent mole-
cular pathways to form 3D spheroid than the sensitive cells. These findings could support the under-
standing of resistance mechanism in melanoma cells.

This study was supported by OTKA K112327. The project was co-financed by the European Regi-
onal Development Fund (GINOP-2.3.2-15-2016-00005).
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Radó Sándor Istvánné

Iskolai helyszíneken végzett intervenciós program a diabetes megelőzésére

Témavezető: Prof. Dr. Rurik Imre
Intézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

Kutatás háttere: Földünk lakossága körében – az IDF adatai alapján – a 2017. évben a 20–79 éves 
korosztályban 425 millió cukorbeteg volt. Minden 11 felnőttből 1 ember cukorbeteg, a betegek 2/3-a 
munkaképes korú. 2045-re ez a szám – a növekedés ütemét figyelembe véve – 629 millióra emelke-
dik. Európában jelenleg 57,968 millió cukorbeteg él, 2040-re 71,1 millióra nő a diabetesben szenvedő 
betegek száma. Európában a 0–14 éves gyerekek körében 21 600 új megbetegedést diagnosztizáltak 
2015-ben, és 627  000 ember halálát okozta közvetve cukorbetegség. Magyarországon a közelmúltban 
elvégzett reprezentatív felmérés eredményei alapján a 20–79 éves korosztályban a megbetegedés pre-
valenciája 2017-ben 9,5%.

A kutatás célja: 
– Meghatározni a közösségeken belül a 2-es típusú diabetesre fokozottan veszélyeztetett cso-

portokat 6 európai országban.
– Kidolgozni, és végrehajtani egy olyan közösségi szintű beavatkozást, mely lehetőséget teremt 

olyan támogató társadalmi és fizikai környezet kialakítására, ahol a 2-es típusú diabetesre fo-
kozott rizikótényezőkkel bíró gyerekek kiszűrése, és intervenciós programba való bevonása 
valósul meg.

– Felkérni a magas kockázattal bíró gyerekek szüleit, és felnőtt családtagjait, hogy vegyenek 
részt az iskolai tanácsadáson, annak érdekében, hogy egészségesebb életmódot tudjanak biz-
tosítani gyermekeiknek, és maguknak.

– A kutatásba bevont gyerekeket és családjukat meg kell tanítani az egészségtudatos életmód 
kialakítására, mely magába foglalja a táplálkozást, a viselkedést, a mozgást egyaránt, ezáltal 
egészségesebben és feltehetően hosszabb életet élhetnek. 

Módszerek: A vizsgálat egészségtudományi, alkalmazott, kvantitatív kutatás. Célja szerint feltáró, 
intervenciós vizsgálat, melyhez eszközként standardizált kérdőív kerül felhasználásra a gyerekek, il-
letve szüleik körében. 

Eredmények: A kutatásban 1811 család vett részt, ezek közül 211 HR család (109 család az inter-
venciós, 102 család a kontroll ágon). Célcsoportunkból 47 család kiesett, ebből 17 család a HR kate-
góriába tartozott.  Az eredmények feldolgozása jelenleg is tart.

Konklúzió: Az előadásokon való részvétel motiváció hiányában folyamatosan nehézséget okozott.
Támogatások: A Horizon 2020-Feel4Diabetes projekt segítette a kutatást.
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Sándor Alexandra

A maladaptív álmodozás jelenségének átfogó vizsgálata

Témavezető: Dr. Bugán Antal
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet 

A maladaptív álmodozás egy túlzott mértékű, szenvedésnyomást, funkcióromlást okozó fantázia-
tevékenység. Mindössze 25, az álmodozás zavarát vizsgáló közlemény jelent meg eddig, azonban egyik 
sem hazánkban.

Kutatásunk célja a jelenség szűrésére, diagnosztizálására szolgáló mérőeszközök magyar nyelvre 
adaptálása mellett, a maladaptív álmodozás élményének kvalitatív vizsgálata, továbbá a zavar etioló-
giájának és patomechanizmusánák megismerése.

A mintagyűjtés egy többlépcsős folyamat során valósult meg. Az általunk összeállított kérdőívcso-
mag online felületeken, továbbá a Debreceni Egyetem hallgatói körében kerültek megosztásra. A je-
lenség fenomenológiai vizsgálata 185 maladaptív álmodozó vallomásának induktív kvalitatív tarta-
lomelemzésével valósult meg. Az etiológia felmérésre került egy 221 fős normál mintán és egy 474 
fős egyetemista mintán. A maladaptív álmodozás diagnosztizálására szolgáló strukturált klinikai in-
terjú adaptálása megkezdődött, eddig 3 fővel került felvételre.

185 maladaptív álmodozó élményének elemzése alapján látható, hogy a jelenség a viselkedéses ad-
dikció jegyeit hordozza: érzelemszabályozó és vágyteljesítő funkciókkal bíró  kontrollvesztettséget, 
szenvedést, szégyent okozó tevékenység. Az etiológiai vizsgálatok eredménye szerint a maladaptív 
álmodozók körében szignifikánsan gyakoribbnak mutatkoznak a gyermekkori averzív élmények, to-
vábbá szignifikánsan nagyobb hajlammal rendelkeznek disszociatív élmények megtapasztalására és 
több érzelemszabályozási deficittel bírnak szemben a normál mértékben álmodozókkal. A túlzott 
álmodozók körében sajátos kötődési profilt azonosítottunk: a kapcsolatok különösen jelentősek szá-
mukra az önértékelésük, önmeghatározásuk szempontjából, azonban nem tapasztalnak kellő mér-
tékű biztonságot, megtartó erőt bennük, ambivalens érzéseik következtében inkább kerülik az inti-
mitást.

Kvalitatív vizsgálatunk alapján látható, hogy a jelenség fontos funkciója a fájdalmas élményektől 
való elszakadás, a negatív emocionális állapotok csillapítása, valamint olyan élmények átélése, melyek 
a valóságban nem adatnak meg.

Etiológiai vizsgálatunk következtetése, hogy a korai kapcsolati sérülések fontos szerepet játszhat-
nak a zavar kialakulásában, továbbá a disszociáció és az érzelemszabályozási deficitek figyelmet ér-
demlő tényezők a jelenség fennmaradásában.

Kutatásunk részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógy-
szerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” pályázat támogatásával valósult meg.



Semánová Csilla

Iskolai helyszíneken végzett intervenciós program a diabetes megelőzésére

Témavezető: Prof. Dr. Rurik Imre
Intézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

Kutatás háttere: Az elmúlt évtizedekben a cukorbetegség prevalenciája leginkább a közepes és kis 
jövedelmű országokban nőtt, beleértve Magyarországot is. A diabetes népegészségügyi jelentősége 
világszerte növekvő tendenciát mutat. A cukorbetegség és az elhízás közötti kapcsolat bizonyított, 
a cukorbetegek nagy része a BMI érték alapján a túlsúlyos és az elhízott kategóriába tartozik. A gyer-
mekkori elhízás a 21. század egyik legsúlyosabb népegészségügyi problémája. Az elhízott gyerekek 
száma rohamosan nő, 3 európai általános iskolás gyermekből 1 túlsúlyos vagy elhízott. Ezért a pre-
venció az elhízás és a diabetes szempontjából egyaránt lényeges.

A kutatás célja: Az elhízás jelentős kockázati tényezőnek számít, így leginkább erre célszerű fóku-
szálni. A kutatómunka fő célkütézései közé tartozik a túlsúly/elhízás prevalenciájának felderítése az 
iskoláskorú gyermekek körében Magyarországon és Európában, illetve a probléma korai életkorban 
való megelőzési lehetőségeinek feltárása.

Módszerek: Klinikai vizsgálat random beválasztott általános iskolákból (intervenciós és kontroll).
– Az adatgyűjtés fázisai: a) alapadatok begyűjtése, b) első éves utánkövetéses adatok gyűjtése, c) 

második éves utánkövetéses adatok gyűjtése. 
– Az adatgyűjtés elemei: a) kérdőívek kitöltetése, b) antropometriai mérések, c) vérnyomásmé-

rés, d) vérvétel.
Eredmények: 

– Pozitív változások a szülőknél: a) fizikai aktivitás, b) képernyő előtt eltöltött idő, c) apukák 
BMI értéke.

– Pozitív változások a gyerekeknél: a) zöldség- és gyümölcsfogyasztás, b) édességek és sós nassolni 
valók, c) fizikai aktivitás

Konklúzió: Az eddigi eredmények tükrében elmondható, hogy a vérvételeken és az egészséges 
életmóddal kapcsolatos előadásokon alacsony részvételt tapasztaltunk, a motiváltság hiánya jelentet-
te a legnagyobb problémát. A továbbiakban adattisztítás, valamint az adatbázisok görög partnerek 
által kért formátumba rendezése a feladat. Elsődleges cél a projekt sikeres zárása, így őszig, a felme-
rülő kérdések megválaszolása és az adatbázisokkal kapcsolatos esetleges korrekciók elvégzésével fog-
lalkozom. Ezt követően a magyarországi adatok (baseline, follow-up 1, follow-up 2) statisztikai fel-
dolgozása, a kapott eredmények publikálása.

Támogatások: A Feel4Diabetes “Families across Europe following a Healthy Lifestyle 4 Diabetes 
prevention” projekt az iskolás gyermekeket és szüleiket célozza meg a diabetes megelőzésének érde-
kében (EC Horizon2020 programjai keretében finanszírozott). 
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Szilágyiné Lakatos Tünde

Új betegút kifejlesztése alsóvégtagi protetizálásra váró betegek számára

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék

Kutatás háttere: Külföldön a betegoktatásnak már hagyományai vannak. Kutatások bizonyítják, 
hogy, a páciensek oktatási folyamataiknál hogy egyre több önhatékonysági stratégiára van szükség. 
Így a betegek fontos, központi részt vállalnak a saját betegségük gyógyításában, tüneteik csökkenté-
sében.

Célkitűzés: Kutatásunk célja, egy olyan betegút kidolgozása, melynek egy hatékonyabb betegokta-
tás és egy preoperatív fizioterápia válik részévé.

Módszerek: A kutatás célcsoportja, az alsóvégtagi protézis beültetésen átesett betegek, melyeket 
intervenciós és kontroll csoportba osztottunk. A papír alapú betegtájékoztató információkat tartal-
mazott a műtét előtti torna fontosságáról, a műtétet követő tiltott mozgásokról és a gyógytornászok 
elérhetőségéről. A további adatgyűjtést, kérdőíves módszerrel végeztük a műtétet felkészítő torna ered-
ményességét és a betegtájékoztató hasznosságáról

Eredmények: A betegtájékoztató anyagot érthetősége és új információ tartalma tekintetében a be-
tegek válaszai alapján közel 80%-os megfelelőség jellemezte. A gyakorlati használhatósága, a válasz-
adók 85%-ánál teljes elégedettséget mutatott. Továbbá az is kiderült, hogy a válaszadók 58%-a nem is 
tudott a programról, és közel kétharmaduk szintén nem tudta, hogy az előkészítő torna meggyorsítja 
a műtét utáni felépülésüket. A postoperációs időszakban az intervenciós csoportnál átlagosan 9 nap-
pal rövidült a rehabilitáció miatt kórházban töltött napok száma. A fizikális mérések eredményei azt 
mutatták, hogy a térdprotézis esetében extenzió irányába, a csípőprotézis esetében a flexió irányába 
értünk el szignifikáns javulást a kontrollcsoporthoz nézve.

Konklúzió: Fontos, hogy a társosztályokkal szorosabb kapcsolatban legyünk és a betegek minél 
nagyobb számban bekerülhessenek a programba. A finanszírozás szempontjából törekedni kell, hogy 
a preoperatív programba résztvevők, inkább ambulánsan vagy a nappali kórház keretin belül nyújtott 
ellátási formát vegyék igénybe. 



Szörényiné Ványi Gabriella

A melanoma malignum klinikai epidemiológiai vizsgálata és prevenciós 
beavatkozások tervezése OnkoNetwork rendszerre alapozva

Témavezető: Prof. Dr. Repa Imre
Intézet: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

A Nemzeti Rákregiszter alapján 2001 és 2014 között hazánkban a standardizált incidencia mutató 
melanoma esetében közel megduplázódott. Ugyanezen periódusban a standardizált halálozási arány-
szám, 2,8/100 000-ről 3,1/100 000-re emelkedett. Az incidencia ilyen mértékű növekedése láttán fel-
merül a kérdés, hogy az emelkedést csupán az opportunisztikus szűrések kapcsán felfedezésre került, 
jellemzően korai szakaszban diagnosztizált esetek számának növekedése okozza, vagy más környeze-
ti, földrajzi, biológiai, társadalmi tényezők felerősödése játszik szerepet?

Országos melanoma regiszter hiányában a melanoma részletes epidemiológiai felmérését helyi adat-
bázisra lapozva lehet csak elvégezni. Az OnkoNetwork rendszer egy onkológiai betegút menedzselő 
rendszer, amely jelenleg az országban egyedül a Kaposi Mór Oktató Kórházban működik. A rend-
szernek az adatbázis funkcionalitása lehetőséget teremt a melanoma előfordulásának részletes vizs-
gálatára.

A kutatás célja annak felmérése, hogy az Onkonetwork rendszerből milyen klinikai epidemiológi-
ai adatok nyerhetőek a melanoma előfordulásával kapcsolatban. Célja továbbá az ellátási területen 
élők közül a kockázati csoportok azonosítása.

Elemzésünk alapját a Kórház OnkoNetwork adatbázisában tárolt, a 2016-2018 közötti időszakban, 
melanomával diagnosztizált betegek adatai képezik. Elemzésre kerülnek a demográfiai adatok; egyé-
ni és családi anamnézis, komorbiditás, gyógyszerelés, daganatos előzmények; a melanoma klinikai és 
patológiai jellemzői; TNM stádium; lokalizáció; betegút vizsgálata; foglalkozási ártalom, valamint élet-
módi szokások. 

A vizsgálatban 179 melanomával diagnosztizált beteg adatai kerültek elemzésre. A betegeink 55%-
a nő, 45%-a férfi. A melanoma felszínesen terjedő típusa a leggyakoribb, valamint a Clark IV szint 
volt a legmagasabb arány (30%). A lokalizációt illetően, a férfiaknál gyakrabban fordult elő a melano-
ma a törzs területén, míg a nők esetében a felső és az alsó végtagon volt a gyakoribb. A betegeink 
93%-a önvizsgálat vagy más személy által észlelt gyanús elváltozás miatt fordult orvoshoz, és csupán 
1% volt, aki opportunisztikus szűrésen került felfedezésre.

Egyéni hajlamról, kockázati tényezőkről és az életmódi szokásokról minimális vagy nem egységes 
az információnk, ezért egy kiegészítő kérdőív szükséges a regiszterhez. Az opportunisztikus szűrések 
helyett nagyobb figyelmet kell fordítani az edukációra a megelőzéssel és az önvizsgálattal kapcsolat-
ban.
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Dr. Ujfalusi Szilvia

Az afamin szintj e és összefüggése az oxidatív és lipid paraméterek-
kel nem diabeteses elhízott betegekben

Témavezető: Prof. Dr. Paragh György
Intézet: Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek 
Tanszék

Az afamin a máj által termelt fehérje, mely az albumin család egyik tagja, α- és γ-tokoferol kötő 
hellyel rendelkezik. Korábbi tanulmányok igazolták, hogy 2-es típusú diabeteses és policisztás ovári-
um szindrómás betegekben a szérum afamin szintje szignifikánsan emelkedett és összefüggést mutat 
a metabolikus szindróma komponenseivel. Nem diabeteses elhízott betegekben azonban szintjét és 
a lipid anyagcserével való összefüggését eddig nem vizsgálták. 

50 metabolikusan egészséges elhízott beteget vontunk be a vizsgálatba (43 nő, 7 férfi, életkor 44,2 
±13,5 év, BMI 41,96±8.63 kg/m2). Eredményeiket 38 korban és nemben illesztett normál testtömegű 
egészséges kontroll személyhez hasonlítottuk. Az afamin meghatározás ELISA módszerrel történt a 
(BioVendor). A lipid szubfrakciókat poliakrilamid gélelektroforézissel végeztük (Lipoprint). Az α- és 
γ-tokoferol szinteket gázkromatográf-tömegspektrometriás módszerrel határoztuk meg. 

A szérum afamin szint szignifikánsan magasabb volt az elhízott, nem diabeteses csoportban a kont-
rollokhoz képest (70,43±12,8 vs. 47,56±8,5 μg/ml). Az afamin szintje szignifikáns pozitív korrelációt 
mutatott a BMI-vel, valamint a glükóz, húgysav, CRP és HbA1C szintekkel. Szignifikáns pozitív kor-
relációt találtunk a szérum afamin szint és a triglicerid, valamint az oxidált LDL szintjével. Negatív 
korreláció igazolódott az afamin és az átlagos LDL méret (r=0,41; p<0,001), valamint a nagy HDL 
szubfrakció mennyisége (0,35; p<0,01) és aránya (r=0,45; p<0,001) között. Szignifikáns pozitív kor-
relációt találtunk az afamin és a kis HDL szubfrakció mennyisége (r=0,54; p<0,001) és aránya (r=0,53; 
p<0,001) között. Többszörös regressziós vizsgálattal az afamin szint független prediktora a HbA1c 
szint és a kis HDL mennyisége volt. Az elhízott betegek α- és γ-tokoferol szintje szignifikánsan ma-
gasabb volt a kontroll csoporthoz viszonyítva, de szintjük nem korrelált az afamin szintjével. 

Az afamin szintje a diabeteses betegekhez hasonlóan a nem diabeteses elhízott betegekben is emel-
kedett, de mutat összefüggést az α- és γ-tokoferol szintekkel, viszont jól korrelál a kis HDL szintjével 
és a metabolikus szindróma összes komponensével. Mindezek alapján az elhízásban kialakuló oxida-
tív stressz létrejöttében az afamin nem az α- és γ-tokoferol szint befolyásolásán, hanem az inzulin 
rezisztencia kialakulásán keresztül vehet részt. További vizsgálatok szükségesek az afamin elhízásban 
játszott szerepének tisztázása céljából.  

A kutatási forrása: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) (OTKA 115723),
valamint a GINOP-2.3.2- 15-2016- 00005 - A magyar gazdaság versenyképességének növelése a la-

kosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azo-
nosítása révén - Anyagcsere betegségek megelőzése és kontrollja (WP3).



Váradi Zsuzsanna

Egészségi állapot és egészségmagatartás vizsgálata roma szakkollégiu-
mokban élő egyetemi hallgatók körében

Témavezető: Dr. Veres-Balajti Ilona
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék

Kutatás háttere: Kutatásunk témája, a felsőoktatásban részt vevő, elsősorban roma származású hall-
gatók számára létrejött roma szakkollégiumokban élő diákok vizsgálata. 

Célkitűzés: Célunk, hogy információt kapjunk a hallgatók egészségi állapotáról, egészségmagatar-
tásáról és egészségszemléletéről, és az eredmények ismeretében intervenciót dolgozzunk ki a fejlesz-
tésre szoruló területeken. Feltételeztük, hogy a roma szakkollégiumban élő, hallgatók egészségi álla-
pota és az egészséghez való hozzáállása szignifikánsan nem tér el a hasonló korú, felsőoktatásban ta-
nuló fiatalokétól.

Módszerek: Vizsgálatuk első fázisában az adatgyűjtés önkitöltős, papír alapú kérdőívvel történt.
Eredmények: A kérdőívet 123 fő töltötte ki. A válaszadók 67%-a volt roma származású. A kitöltők 

65%-a volt nő. A vizsgálati populáció átlag életkora 22 év (min.: 18; max.: 31) ±3,36. A hallgatók fő-
ként 10.000 főnél kisebb lélekszámú településekről származnak, és 57% a 8 általános vagy annál ala-
csonyabb iskolai végzettség a szüleik körében. Egy átlagos napon a hallgatók 20%-a ül több mint 8 
órán át és átlagosan 4-szer reggeliznek egy héten. A hallgatók 22%-a túlsúlyos, az elhízottak aránya 
11%. A dohányzási szokásokat vizsgálva a hallgatók 19,5%-a dohányzik napi rendszerességgel. A ro-
ma szakkollégiumban élő hallgatók a vizsgálatunkban szereplő GHQ kérdőív alapján 28%-a esik az 5 
pontos küszöbérték fölé, azaz a magas pszichés stressz szintet jelentő kategóriába.

Konklúzió: Az eddigi eredményeink egy keresztmetszeti képet adnak a roma szakkollégisták 
egészségi állapotáról, mely eredményeket tervezzük összehasonlítani hasonló korú egyetemi hallga-
tók egészségi állapotával, majd ezt követően pontosítani az intervencióra szoruló problémákat, an-
nak érdekében, hogy a roma szakkollégiumok számára kidolgozható legyen egy olyan egészségfej-
lesztési koncepció, amely az egyes intézmények színterein, keretein belül valósítható meg.
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