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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 

Prof. Dr. Sándor János 
 

8.40-8.45 Megnyító 

 

8.45–09.00 

Anna Catharina Vieira Armond 

Integrity climate differences across academic rank and scientific disciplines: A 

survey of Hungarian universities 

Supervisor: Dr. Péter Kakuk 

Center for Ethics and Law in Biomedicine Central European University 
 

9.00–09.15 
Sándor Alexandra 

A maladaptív álmodozás jelenségének átfogó vizsgálata 

Témavezető: Dr. Molnár Judit 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet 

9.15–09.30 

Oláh Barnabás 

Mentális egészséget fejlesztő, személyre szabott online szolgáltatás létrehozása 

Témavezető: Prof. Dr. Kósa Karolina 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet 
 

9.30–09.45 

Barth Anita 

Vesetranszplantációval kapcsolatos betegedukációs program tapasztalatai a Kelet-

Magyarországi régióban 

Témavezető: Dr. Nemes Balázs 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Sebészeti Intézet Szervtranszplantációs Tanszék 
 

9.45–10.00 

Selejó Petra  

Gyógyszerhasználati szokások felmérése a magyarországi szegregátumokban élők 

körében 

Témavezető: Prof. Dr. Sándor János 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Népegészség- és Járványtani Intézet 

P r o g r a m 
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10.00–10.15 

Ratku Balázs  

Cardiovascularis kockázat felnőttkori GH hiány esetében 

Témavezető: Dr. Somodi Sándor 
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Sürgősségi Klinika 

10.15–10.30 

Garbóczy Szabolcs  

Pszichometriai tesztek alkalmazhatósága pszichés zavarok szűrésére 

Témavezető: Dr. Kolozsvári László Róbert  
Debreceni Egyetem, ÁOK, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

10.30–10.40 Kávészünet   

10.40–10.55 

Feras Kasabji 
Self-declared Roma ethnicity and health insurance reimbursement: a nationwide 

cross-sectional investigation at the general medical practice level in Hungary 

Supervisor: Prof. Dr. János Sándor 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

10.55–11.10 

Osváth Mátyás  

A magyar betegellátás minősége bloggerek szemével: páciensek spontán 

megosztott tapasztalatainak elemzése 

Témavezető: Prof. Dr. Kósa Karolina 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet 

11.10–11.25 

László Módis  
Psychological features of primary Sjögren Syndrome 

Supervisor: Prof. Dr. Antal Bugán  
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Behavioural Sciences  

11.25–11.40 
Nafisa Mhna Elehamer 
Effectiveness of hypertension control among adults aged 18 or older in Hungary  

Supervisor: Dr. Árpád Czifra  

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

11.40–11.55 

Cornelia Melinda Adi Santoso 
Factors affecting dental service utilisation in Indonesia 

Supervisor: Dr. Attila Nagy 
University of Debrecen, Faculty of Public Health 

  



 
 

 
5 

 

11.55.–12.10 
Nour Mahrouseh 
How to tackle diabetes mellitus in the European Union 
Supervisor: Dr. Orsolya Varga 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

12.10–12.25 
Teuta Muhollari 
Assessment of health risk associated with consumption of unrecorded alcohol in 

Albania 

Supervisor: Dr. László Pál 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

 

12.25–13.00  Ebédszünet 

 
13.00–13.15 
Ali Abbas Mohammad Kurshed 
Factors and their nutritional implications, influencing taste and food preferences of 
the Hungarian Roma and general populations 

Supervisor: Dr. Judit Diószegi 
University of Debrecen, Faculty of Medicine Department of Public Health and Epidemiology 

13.15–13.30 
Diana Wangeshi Njuguna  
National policies to prevent and manage cervical cancer in East-African countries: 

A policy mapping analysis 

Supervisor: Dr. Orsolya Varga 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

13.30–13.45 
Shewaye Fituma Natae 
The higher prevalence of venous thromboembolism in the Hungarian Roma 
population could be due to elevated genetic risk and stronger gene-environmental 
interactions  

Supervisor: Dr. Szilvia Fiatal 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

13.45–14.00 
Roba Argaw Tessema 
Genotoxicological assessment of DNA damaging exposures 

Supervisor: Dr. Balázs Ádám 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

14.00–14.15 
Nayla Mohamed Gomaa  
Prognostic modelling studies of coronary heart disease - A systematic review of 
conventional and genetic risk factors studies 

Supervisor: Dr. Szilvia Fiatal 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 
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14.15–14.30 
Fazekas Fruzsina 
Az epidermális növekedési faktor befolyásolja az SZ95 faggyúsejtek gyulladását 

Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel 
Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Klinika 

14.30-14.40 Kávészünet 

 

14.40–14.55 
Varga Anna Viktória  
A magyarországi szegregált települések vizsgálata a reproduktív indikátorok 
tükrében  

Témavezető: Prof. Dr. Sándor János 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Népegészség- és Járványtani Intézet 

14.55–15.10 
Simon Anita 
Az otthoni konyhakert művelés hatása a zöldség és gyümölcs fogyasztásra 

Témavezető: Dr. Bárdos Helga 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Népegészség- és Járványtani Intézet 

15.10-15.25 
Al-Tammemi, Ala’a Bahjat Mohammad Ali 
Vaping from the perspectives of university students: An international study 
exploring students’ awareness, knowledge, harm perception, addictiveness, and 
susceptibility to use in seven Eastern Mediterranean countries   

Supervisor: Dr. László Róbert Kolozsvári 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Family and  

Occupational Medicine 

15.25-15.40 
Orosz Nikolett 
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ vonzáskörzetében detektált fertőző 
megbetegedések epidemiológiája 

Témavezető: Dr. Nagy Attila 
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Intervenciós Epidemiológia Tanszék 

15.40-15.55 
Bayu Begashaw Bekele 
Evaluating the effect of COVID-19 pandemic on Cost-Related Prescription 
Nonredemption, Healthcare seeking and hospitalization in Hungary: A Nationally 
Representative Cross-Sectional Study  

Supervisor: Prof. Dr. János Sándor 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department: Public Health and Epidemiology 
 

15.55-16.10 
Mohammed Merzah  
Roma Socioeconomic Status Has a Higher Impact on Smoking Behaviors than 
Genetic Susceptibility 

Supervisor: Dr. Szilvia Fiatal 
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department: Public Health and Epidemiology 
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Anna Catharina Vieira Armond 
 

Integrity climate differences across academic rank and scientific 

disciplines: A survey of Hungarian universities 

Supervisor: Dr. Péter Kakuk 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Behavioural Sciences 

 

Research background: There is a widely held concern that various forms of research 

misbehaviours and breaches of research integrity (RI) erode public trust in science and 

weaken the reliability of research results. The initial focus of research integrity studies on 

misconduct and individual behaviour has been slowly expanded with studying external, 

structural, and institutional factors in understanding a wider variety of questionable research 

practices. Therefore, our study aims to determine how scientists experience the research 

integrity climate, stratified for academic rank and disciplinary field, in three large Hungarian 

universities.  

Methods: We sent an online questionnaire to academic researchers using the Survey of 

Organizational Research Climate.  

Results: Kruskal-Wallis test, adjusted with Bonferroni correction, showed that PhD students 

perceive the RI climate more positively than postdoc and assistant professors and full and 

associate professors. PhD students perceive more positively than postdocs and professors 

the effectiveness of educational opportunities on Responsible conduct of research, the 

fairness of regulatory committees, the institutional policies on research integrity and their 

socialization, and the expectations of publishing and obtaining external. We found that 

researchers from natural sciences overall express a more negative perception of the 

research integrity climate. In contrast, researchers from Humanities express a more positive 

perception. Pairwise differences showed that natural sciences researchers perceive more 

negatively the institutional regulatory quality on RI than biomedical sciences. They also 

perceive more negatively the integrity norms when compared with Humanities researchers. 

Researchers from biomedical sciences perceive more negatively the degree to which 

advisors treat advisees with fairness and respect and the degree to which advisors are 

available to advisees when compared with researchers from Humanities.  

Conclusion: In conclusion, the research integrity climate is perceived differently by 

researchers from different disciplinary fields and academic ranks. Institutional and 

departmental efforts are necessary to improve Hungary's integrity climate and set fairer 

expectations for the researchers. 
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Sándor Alexandra 
 

A maladaptív álmodozás jelenségének átfogó vizsgálata  
 

Témavezető: Dr. Molnár Judit, egyetemi adjunktus 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet 

 

Kutatás háttere: A maladaptív álmodozás egy túlzott mértékű fantáziatevékenység, mely 

jelentős időveszteséget, szégyenérzetet, szenvedésnyomást és funkcióromlást okoz az 

érintetteknek.  

Célja: A PhD kutatás célja háromrétű: (1) a jelenség szűrésére szolgáló mérőeszköz, a 

Maladaptív Álmodozás Skála magyar nyelvre adaptálása (MDS-16-HU); (2) a maladaptív 

álmodozás élményének kvalitatív vizsgálata; (3) a zavar etiológiájának és 

patomechanizmusánák részletes megismerése.  

Módszerek: A mintagyűjtés egy többlépcsős folyamat során valósult meg. Az általunk 

összeállított kérdőívcsomag online felületeken, továbbá a Debreceni Egyetem hallgatói 

körében került megosztásra. Az adaptáló vizsgálatunk során 494 főt toboroztunk, míg a 

jelenség fenomenológiai vizsgálata ezen személyek közül kiszűrt maladaptív álmodozók 

(n=185) körében valósult meg kvalitatív vizsgálat keretében. A maladaptív álmodozás 

lehetséges etiológiai szegmensei egy 717 fős mintán kerültek felmérésre. 

Eredmények: Az adaptáló vizsgálat eredménye alapján az MDS-16-HU megbízható, valid 

mérőeszköz. A 185 maladaptív álmodozó élményének elemzése alapján látható, hogy a 

jelenség a viselkedéses addikció jegyeit hordozza: érzelemszabályozó és vágyteljesítő 

funkciókkal bír, azonban jelentős károsodást, időveszteséget és szégyenérzetet okoz. Az 

etiológiai vizsgálatok eredménye szerint a maladaptív álmodozók szignifikánsan gyakoribb 

gyermekkori traumatikus élményről, disszociatív élményről és érzelemszabályozási 

deficitről számoltak be szemben a normál álmodozókkal. A túlzott álmodozók körében 

sajátos kötődési profilt azonosítottunk: a kapcsolatok különösen jelentősek számukra az 

önértékelésük, önmeghatározásuk szempontjából, nem tapasztalnak kellő mértékű 

biztonságot, megtartó erőt bennük, és ambivalens érzéseik következtében kerülik az 

intimitást. 

Összefoglalás: Az adaptáló vizsgálat bizonyította az MDS-16-HU gyakorlati 

alkalmazhatóságát, míg a kvalitatív vizsgálat 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. Az 

etiológiai vizsgálat főbb következtetése, hogy a korai kapcsolati sérülések és traumatikus 

élmények fontos szerepet játszhatnak a zavar kialakulásában, továbbá a disszociáció és az 

érzelemszabályozási deficitek figyelmet érdemlő tényezők a jelenség tartóssá válásában. 

Támogatás: Kutatásunk részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 „Az orvos-, 

egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” pályázat 

támogatásával valósult meg. 
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Oláh Barnabás 
 

Mentális egészséget fejlesztő, személyre szabott online szolgáltatás 

létrehozása 
 

Témavezető: Prof. Dr. Kósa Karolina 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet 
 

Kutatás háttere: Az orvostanhallgatók mentális állapota világszerte kedvezőtlen. A 

háttérben álló tényezők megismerése és célzott beavatkozások megvalósítása kevés 

kutatásnak került a fókuszába. A Covid-19 pandémia és az ezzel együttjáró változások 

további terheket róttak az eredendően stresszes orvosképzésre, amelyek – a szociális 

távolságtartás révén - online formában megvalósuló segítségnyújtást tettek szükségessé.  

Célja: Célunk volt, hogy segítséget nyújtsunk a hallgatóknak a pandémia alatt, ezért 

elvégeztük az „Ariadné fonala” pszichológiai konzultációs szolgálat önsegítő tartalmakkal 

való kibővítését és internetre adaptálását. Elemeztük az igénybevételt az önsegítő 

pszichológiai technikák iránti hallgatói preferenciák megismerése érdekében. További 

vizsgálati célkitűzésünk volt az orvostanhallgatók kedvezőtlen mentális állapotának 

hátterében álló tényezők felmérése és javítása a Debreceni Egyetemen. 

Módszerek: Az internetre adaptált szolgáltatás felülete minden tevékenységet naplózott, 

lehetővé téve a magyar (n=183) és külföldi (n=275) orvostanhallgatói igénybevétel 

monitorozását. A hallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló tényezők és 

beavatkozási lehetőségek megismerése félig-strukturált fókuszcsoportos interjúkkal és 

kvalitatív tartalomelemzéssel történt (n=26). A fókuszcsoportos előkutatás eredményei 

alapján kiválasztott és online megvalósított kortársmentorálás (n=28) és időmenedzselési 

tréning (n=15) intervenciók hatásvizsgálatához a mentális egészség és tanulmányi 

teljesítmény változóit mértük. 

Eredmények: A szolgáltatást meglátogatók 37-40%-a tekintett meg tanulást segítő 

anyagokat és 23-29%-a stresszkezelő anyagokat. A fókuszcsoportos kutatás eredményei 

alapján legfőbb stresszorokként a tananyag mennyisége, a vizsgáztatás sajátosságai az 

oktatási segédanyagok és a gyakorlati képzés hiányosságai, illetve az egyetemen belüli 

információáramlás elégtelenségei kerültek azonosításra.  

Összefoglalás: Adataink arra utalnak, hogy az orvostanhallgatók sokkal inkább nyitottak a 

tanulási készségeik fejlesztésére, mint a stresszkezelő technikákra. Mentális egészségükre 

számos szervezeti és egyéni tényező jelent kockázatot, amelyeket az egyetem elsősorban 

rendszerszintű beavatkozásokkal tudna csökkenteni. A hatásvizsgálat adatainak elemzése 

folyamatban, de elvárásaink szerint a csoportos formában megvalósított mentoring és 

tréning típusú intervenciók segítik a hallgatókat tanulmányi teljesítményük és mentális 

egészségük fejlesztésében.  
 

Támogatások: A kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 kódszámú Új 

Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott 

szakmai támogatása és az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 című projekt támogatta. 

about:blank
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Barth Anita 
 

Vesetranszplantációval kapcsolatos betegedukációs program tapaszta-
latai a Kelet-Magyarországi régióban 
 
Témavezető: Dr. Nemes Balázs 
Debreceni Egyetem, ÁOK, Sebészeti Intézet Szervtranszplantációs Tanszék 
 

Kutatás háttere: A tudás, mint potenciálisan módosítható faktor a megfelelő döntéshozatal 

előfeltétele.  

Célja: Kutatásunk során a krónikus vesebetegek körében vizsgáltuk az egyes vesepótló 

kezelési módokkal kapcsolatos ismereteket, elemeztük a tudást befolyásoló tényezőket, 

annak érdekében, hogy feltérképezzük betegismeretek e területen megfigyelhető 

hiányosságait. Egyúttal tájékoztatást, és ismeretterjesztést adtunk a vesetranszplantációval 

kapcsolatosan.  

Módszerek: A betegek ismereteit befolyásoló tényezőket tíz magyarázó változóra korrigált 

többváltozós lineáris regresszióval értékeltük, melynél a függő változó a tudáspontszám 

volt. Követéses vizsgálatunk első adatfelvétele során az Eurotransplant várólistán szereplő, 

vesetranszplantáció irányában kivizsgálás alatt álló, valamint a veseátültetést elutasító, 18 

és 75 év közötti betegeket kerestünk fel. Az első körös (alap tudásszintet rögzítő) 

adatfelvétel összesen 254, az ismeretátadás utáni második, 115 vesebeteg bevonásával 

valósult meg.  

Eredmények: Eredményeink alapján elmondható, hogy a felsőfokú (β=1,502, p<0,001) és 

a középfokú (β=2,346, p<0,001) iskolai végzettséggel rendelkező betegek egyaránt 

magasabb tudáspontszámot értek el, az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz 

képest. A korábban veseátültetésen már átesett betegek 2 ponttal magasabb pontszámot 

értek el a veseátültetésben még nem részesültekhez viszonyítva (β=2,024, p<0,001). 

Szignifikánsan magasabb pontszámot értek el azok a betegek is, akik megfelelő 

egészségműveltségi szinttel rendelkeztek (β=1,344, p<0,001). Eredményeink bizonyítják a 

programunk hatékonyságát, mert a résztvevő vesebetegek szignifikánsan magasabb 

pontszámot értek el a tudásszint felmérő teszten, több hónappal a betegedukációt követően 

is (p<0,001).  

Összefoglalás: Az általunk azonosított hiányosságok segíthetnek az egészségügyi 

szakemberek számára abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre a betegoktatás és 

szelf-menedzsment programok során hangsúlyt kell fektetni a beteg együttműködés és az 

eredmények javítása érdekében.  
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Selejó Petra 
 

Gyógyszerhasználati szokások felmérése a magyarországi szegregá-

tumokban élők körében 
 

Témavezető: Prof. Dr. Sándor János 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Népegészség- és Járványtani Intézet 

 

Kutatás háttere: A szegregált telepeken élők a legkritikusabb helyzetben lévő csoportját 

képzik a társadalmi struktúrának Magyarországon. Kedvezőtlen egészségi állapotukat a 

gyógyszerhasználati szokások is befolyásolhatják, melyről azonban keveset tudunk. 

Célja: Vizsgálatunk célkitűzése volt leírni a szegregátumokban élők gyógyszerhasználati 

szokásait, ezen keresztül a háziorvossal való együttműködést és annak hatékonyságát. 

Továbbá vizsgáltuk, hogy a települések fejlettségi jellemzői közül melyek befolyásolják a 

gyógyszerhasználati szokásokat. 

Módszerek: A vizsgálatunkba minden hazai települést (N=955) bevontunk, ahol 

szegregátumok voltak. A gyógyszerforgalmi adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő biztosította a 2019-es évre vonatkozóan. A szegregátumokra és a települések 

nem szegregált (komplementer) területén élő népességre számítottuk a kor, nem és 

közgyógyellátási jogosultságra standardizált gyógyszerkiváltási részarányt (SKR). Adott 

településen belül a szegregált és a komplementer területek standardizál SKR-ainak a 

hányadosával (relatív SKR; RKR) írtuk le, hogy adott településen belül mennyiben tér el a 

szegregátumban élők gyógyszerkiváltási szokása a komplementer területen élőkétől. Az 

eredményeket aggregálva, az ország egészére jellemző szegregátum hatást tudtunk 

megadni. Az RKR és a településszintű társadalmi-gazdasági státusz indikátorok közti 

kapcsolatot többváltozós lineáris regressziós modellek segítségével elemeztük. A 

települések társadalmi-gazdasági státuszra vonatkozó indikátorait a 2011-es népszámlálási 

adatokból nyertük. Korra, nemre standardizált települési változóként használtuk az 

iskolázottság, a foglalkoztatottság, a roma etnicitás és a családszerkezet indikátorokat. 

Nyers változóként bekerült az elemzésbe az egy főre jutó nettó jövedelem, a laksűrűség, a 

településtípus és a megyei elhelyezkedés. 

Összefoglalás: A standardizált elemzés szerint 9,4%-kal gyakrabban váltották ki a 

szegregátumban lakók a felírt recepteket (RKR=1,094; 95MT: 1,091-1,096). A 

szegregátumokra jellemző magasabb RKR általában független volt a szegregátum 

településének a társadalmi-gazdasági státuszától, de a többváltozós regressziós elemzés 

alapján a városokban 3,3%-kal nagyobb volt ez a hatás, mint a falvakban (b=0,033; 95%MT: 

0,007; 0,059). Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy a gyógyszerkiváltás által 

jelzett együttműködés a háziorvossal lényegesen jobb a szegregátumokban élők esetében, 

mint a nem szegregált körülmények közt élők körében. 

Támogatások: Szegregált telepeken élő roma felnőttek rutin egészségstatisztikai 

rendszerbe építhető egészségmonitorozása (BM/16145-3/2019, FEIF/1616/2019-

ITM_SZERZ) 
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Ratku Balázs 

 

Cardiovascularis kockázat felnőttkori GH hiány esetében  

 
Témavezető: Dr. Somodi Sándor egyetemi docens  
Debreceni Egyetem, Klinika Központ, Sürgősségi Orvostan Tanszék  
 

Kutatás háttere: A felnőttkori növekedésihormon hiány egy ritka endokrin betegség, 

amelyet csökkent fizikai teljesítmény, romló életminőség és számos szív- ér érrendszeri 

rizikótényező együttes előfordulása jellemez. A betegség kezelését jelentő 

növekedésihormon pótlás több mint két évtizede elérhető, ennek ellenére nagy 

egyenlőtlenségek tapasztalhatók a különböző országokban alkalmazott kezelésben. Egyes 

országokban (beleértve európai országokat is) a növekedési hormon pótlása a felnőtt 

betegek számára csak klinikai vizsgálatok keretein belül érhető el. A növekedési hormon 

szív- és érrendszer normális fejlődésében és működésében betöltött szerepe jól ismert és 

tudományosan alátámasztott, azonban a növekedési hormon pótlás szív- és érrendszerei 

hatásaival kapcsolatban a mai napig rengeteg tisztázatlan kérdés van. A növekedési 

hormon pótlás szív- és érrendszeri halálozásra kifejtett hatásai szintén nem tekinthetők 

tisztázottnak.  

Célja: A növekedési hormon pótlás tradicionális és újabb cardiovascularis kockázati 

tényezőkre kifejtett hatásának értékelése.  

Módszerek: Irodalomkutatás. A téma szempontjából releváns kutatások eredményeinek 

elemzése.   

Eredmények: A tradicionális cardiovascularis rizikófaktorok fennállása mellett felnőttkori 

növekedési hormon hiány esetében endothel diszfunkció, alacsony grádusú gyulladás, 

megváltozott adipokin szintek, oxidatív károsodás is szerepet játszhat a korai 

arterioszklerózis kialakulásában.  

Összefoglalás: A növekedési hormon pótlása kedvező hatást gyakorol a cardiovascularis 

kockázati tényezők többségére, azonban a hormonpótlás önmagában nem elégséges a 

betegséggel kapcsolatos valamennyi szív-és érrendszeri eltérés megszüntetésére.  
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Garbóczy Szabolcs 

 Pszichometriai tesztek alkalmazhatósága pszichés zavarok szűrésére  

Témavezető: Dr. Kolozsvári László Róbert  

Debreceni Egyetem, ÁOK, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

Kutatás háttere: A családorvosi rendeléseken megjelenő betegek közel jól reprezentálják 

a teljes populációt, így az átlagnépességben előforduló pszichés zavarok megjelenését is. 

A pszichometriai szűrőtesztek a nagy elemszámú vizsgálatok leginkább használt 

vizsgálómódszerei, ha egy lehetséges mentális zavar fennállását szeretnénk vizsgálni. A 

kérdőívek közül sok rendelkezésre áll önkitöltős formában, így nem igényel szakmai 

segítséget, gyorsan elvégezhető és többségük megbízható.  

Célja: Kutatásunkkal azt igyekeztünk bizonyítani, hogy az általunk vizsgált és használt 

pszichometriai tesztek alkalmasak a hazai populáció szűrésére, melyeket a háziorvosi 

praxisokban és az egyetemisták körében is alkalmaztunk. 

Módszerek: Kutatásaink során egy korábban hazai mintára validált demencia szűrőteszt 

(TYM-HUN, Test Your Memory magyar változata) alkalmazhatóságát bizonyítottuk enyhe 

kognitív zavarban (EKZ); másik vizsgálatunkban a COVID-19 pandémia hatását vizsgáltuk 

validált magyar és angol kérdőívek (Észlelt Stressz Kérdőív, Disszociatív Élmények Skála, 

Egészségszorongás Leltár, Konfliktusmegoldó Kérdőív) segítségével a Debreceni Egyetem 

hallgatóinak körében. 

Eredmények: A demencia és EKZ kutatásunkban azt találtuk, hogy a TYM-HUN teszt 

megbízhatóan képes jelezni, gyorsan, önkitöltős módon az EKZ meglétét. Második 

vizsgálatunkban a Debreceni Egyetem nemzetközi hallgatóinak kevéssé adaptív 

megküzdési stratégiáit találtuk magasabb arányban, ezzel összefüggésben emelkedett 

észlelt stressz valamint egészségszorongás szinteket és a disszociatív élmények 

frekvenciájának emelkedését körükben, a magyar hallgatókhoz viszonyítva. Azonban az 

említett paraméterek egészséges populáción mért ismert átlagértékeihez képest a magyar 

minta számai is emelkedést mutattak.  

Összefoglalás: Elmondható tehát, hogy pszichometriai tesztek jól használhatók a pszichés 

zavarok korai felismerésében és ezáltal a kezelés megfelelő és időben történő indításában. 

A TYM-HUN egy olyan új eszköz a magyar vizsgálóorvos kezében (akár az alapellátásban 

is), mellyel a kognitív hanyatlás korai fázisát tudjuk észlelni, eszközt adva kezünkbe az 

időben történő fellépéshez. Másik vizsgálatunk pedig megmutatta a pszichometriai tesztek 

hasznosságát a vizsgált egyetemista populáció mentális válaszának felmérésében a 

világjárvány idején, és azt, hogy használatuk hasznos lehet a legfontosabb problémák 

felismerésében és a megfelelő intézkedések és pszichés támogatás fő területeinek 

meghatározására. 
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Feras Kasabji 

Self-declared Roma ethnicity and health insurance reimbursement: a 
nationwide cross-sectional investigation at the general medical practice 
level in Hungary 

Supervisor: Prof. Dr. János Sándor  

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and 

Epidemiology 
 

Research background: The inevitable rising costs of health expenditure and the 

accompanying risk of increasing inequalities raise concerns. In order to make tailored 

policies and interventions that can reduce this risk, it is necessary to investigate the 

vulnerable groups (such as Roma the largest ethnic minority in Europe) whether they are 

being left out from medical advancements. 

Aims: Describe the association between general medical practice (GMP) average per 

capita healthcare reimbursement and proportion of Roma belonging to GMPs in Hungary. 

As well as investigate whether Roma’s low health status is correlated with health services 

usage. 

Methods: A cross-sectional study that included all GMPs providing care in Hungary 

(n=4818) was conducted for the period 2012–2016. Data on reimbursement and GMP 

structure (GMP list size, providing care for adults only or not, type and location of settlement, 

age of GP, and vacancy) were from the National Health Insurance Fund. Age and sex 

standardized socioeconomic indicators (standardized relative education, srEDU; 

standardized relative employment, srEMP; relative housing density, rHD; relative Roma 

proportion based on self-reported, rRP) and average per capita health expenditures 

(standardized relative health expenditure, srEXP) were computed. Multivariate linear 

regression model was applied to evaluate the relationship between socioeconomic and 

structural indicators with reimbursements. 

Results: The srEDU had significant positive (b=0.199, 95%CI: 0.128;0.271) and the srEMP 

had significant negative (b=-0.282, 95%CI: -0.359;-0.204) effect on reimbursements. GP 

age >65 (b=-0.026, 95%CI: -0.036;-0.016), list size <800 (b=-0.043, 95%CI: -0.066;-0.020) 

and 800-1200 (b=-0.018, 95%CI: -0.031;-0.004]), had significant negative association with 

reimbursements, rRP proved to be a not significant influencing factor (b=0.002, 95%CI: -

0.001;0.005). 

Discussion/Conclusion: lower education, employment, and small practice size was 

associated with lower spending. While the share of self-reported Roma did not significantly 

affect health reimbursement according to our study. This does not suggest the necessity of 

Roma specific indicators. 

Funding: Framework of “The Model Program is funded by the Swiss Government via the Swiss 

Contribution Program (SH/8/1) in agreement with the government of Hungary.The GINOP-2.3.2-15-

2016-00005 project, Stipendium Hungaricum Scholarship Program (grant SHE-26763-004/2020 to 

FK). 
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Osváth Mátyás 

 
A magyar betegellátás minősége bloggerek szemével: páciensek 
spontán megosztott tapasztalatainak elemzése  
 
Témavezető: Prof. Dr. Kósa Karolina 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet 

Kutatás háttere: A páciens tapasztalatok az egészségügyi ellátás minőségének egyik 

dimenzióját képezik, amit kérdőívekkel és a páciensek által írt szöveges értékelésekkel is 

lehet mérni. A páciensek által írt szövegek elemzése kevésbé gyakori, feldolgozása 

nehezebb, a narratívák azonban részletekben gazdagabb leírást adnak a páciensek 

tapasztalatairól, mint a kérdőívek. 

Célja: A kutatás célja betegek által spontán írt, egészségügyi ellátással kapcsolatos 

tapasztalatokat ismertető narratív blogok vizsgálata volt, amelyeket egy magyar nyelvű és 

egészségtémájú webhelyre töltöttek fel. 

Módszerek: 2009 és 2020 között 1665 blogot találtunk a fenti webhelyen, amelyeket 

keresőrobot segítségével töltöttünk le. Ezek közül random mintavétellel 346 blogot 

választottunk ki kvalitatív tartalomelemzésre. A blogok tartalmát az egészségügyi ellátás 

minőségét leíró donabediani keretrendszer alapján kategorizáltuk három dimenzióba 

(struktúra, folyamat és kimenet). 

Eredmények: A blogok 55,2%-át írták maguk a páciensek, a többit rokonok és ismerősök. 

Az írók 29,5%-a konkrétan meg is nevezte a tapasztalatszerzés helyét (kórházat vagy 

osztályt). A szövegek 92,7%-a elégedetlen volt az ellátással. A problémák legnagyobb része 

(65,2%) orvosokkal szerzett tapasztalatokhoz kapcsolódott. A donabediani dimenziókat 

tekintve, az emberi erőforrásokkal kapcsolatos problémák (74,1%) dominálták a „Struktúra” 

dimenziót, ezek közé tartozott például a nem elegendő vagy inkompetens személyzet. A 

leggyakoribb problémák a „Folyamat” dimenzión belül a vizsgálattal (42,9%) voltak 

kapcsolatosak. A blogok 60%-ában volt azonosítható a „Kimenet” dimenzióba tartozó 

állapotváltozás, amelyeknek 62%-a negatív volt (egészségi állapot romlása, komplikációk, 

ellátásba való visszatérés). 

Összefoglalás: A páciensek narratív beszámolóinak elemzése tanulságos lehet az ellátás 

minőségének javítása szempontjából, ezért ezek folytonos monitorozására szükség van, 

különös tekintettel a negatív tapasztalatokra. Donabedian modellje megfelelő 

keretrendszert biztosít a páciens tapasztalatok kategorizálására. 
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László MÓDIS 

 

Psychological features of primary Sjögren Syndrome 

 

Supervisor: Prof. Dr. Antal Bugán  

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Behavioural Sciences 

 

Research background: Primary Sjögren syndrome (pSS) is an autoimmune exocrinopathy, 

characterized by the lymphocytic infiltration of the salivary and lacrimal glands. PSS is the 

most frequent systemic autoimmune disease besides rheumatoid arthritis, affecting 0.3–3% 

of the population. The main clinical hallmarks of the disease are particular antibody profile, 

sicca symptoms and systemic manifestations. Growing evidence suggest that beyond the 

biological traits of the disease psychological burden is present, moreover, it may have a 

serious effect on the disease course.  

Aims: Our purpose in the research is to identify certain psychological and mental properties, 

which may pave the way to understand the impact of the mental health on pSS and vice 

versa.  Accordingly, social and spiritual questionnaires are also involved in the research. 

We also aim to reveal correlations between the data gained through medical treatment (e.g. 

antibody levels) and the psychological phenomena.  

Methods: The experiment happens through questionnaires and inventories. We use the 

Temperament and Character Inventory to establish the patients’ personality and its 

neurobiological correlations. Furthermore, we obtain information about depression, anxiety, 

self-esteem and the body image of pSS patients. Adding the social and spiritual phenomenal 

dimension, data about the social support and spiritual transcendence of the patients are 

also collected. 

Results: The investigation is still in progress, no statistical analysis of the data has been 

performed. So far 79 questionnaires are completed by the patients. The application of the 

biopsychosocial and spiritual model on autoimmune rheumatic disorders could be 

interpreted as our initial, conceptual result.  

Conclusions: The image about pSS could be more complex in correspondence to the 

biopsychosocial model of the WHO completed with a spiritual dimension. This may lead to 

holistic therapeutic approach hopefully not only in pSS, but in further rheumatic and 

autoimmune disorders in general. The results of the experiment may also allow screening 

tests for those undergoing chronic stress or any kind of risk in the biopsychosocial spectrum; 

helping the prevention of these disabling disorders.            
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Nafisa Mhna Elehamer 
 

Effectiveness of hypertension control among adults aged 18 or older in 

Hungary 

Supervisor: Dr. Árpád Czifra  

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and 

Epidemiology 

Background: Hypertension is the leading cause of health loss in Hungary. It affects over 

30% of the adult population. Most of its risk factors are well known as avoidable. Screening 

for hypertension is recommended. Even, evidence for screening effectiveness is not 

complete yet. There is a wide spectrum of drugs supported by evidence by which the 

complications can be avoided or postponed. 

Aims: To assess the effect of screening and therapeutic effectiveness for hypertension 

among adults in Hungary, to investigate the determinants of the hidden morbidity and 

treatment failure by evaluating subgroup-specific mortality rate. 

Methods: A cohort has been established by the General Practitioner Clusters program 

(EFOP182), where the general medical practices (GMP) implemented Health Examination 

Survey (HES). A representative sample of 50 adults per GMP was recruited by simple 

randomization, and health insurance identifier, personal history of hypertension and the two-

times-measure blood pressure had been recorded. The National Health Insurance Fund 

(NHIF) joined data on death and drug consumptions to the records. The death rate in a year 

has been computed for each subgroup. 95% confidence intervals were used in statistical 

evaluation. 

Results: A total of 2905 records were assessed. The proportion of hypertensive patients 

according to their personal history was 48%. 93.2% of them were treated according to the 

drug consumption data. Using the HES measured blood pressure the treated hypertensives 

above (86.3%) and below (13.7%) the therapeutic target (HTA, HTB) has been 

distinguished. 6.8% of the hypertensive patients were not treated at the time of the survey. 

Among them, 15% were normotensive (HNB) and 85% were with elevated blood pressure 

(HNA). Among normotensives by history, 26.6% of participants were hidden cases (NH). 

The prevalence of true normotension (NN) was 73.4% among normotensives by history. 

The lowest death rate was observed among NN (0.004, 95%CI 0.001-0.008). The death rate 

among HNH (0.163, 95%CI 0.082-0.243) was significantly higher than that among NH 

(0.024, 95%CI 0.009;0.040). The difference between HTA (0.039, 95%CI 0.028-0.050) and 

HTB (0.045, 95%CI 0.015-0.075) was not significant. 

Conclusion: The study suggests that the highest risk of a fatal outcome is imposed by non-

treated hypertension among Hungarian adults. The follow-up of the cohort seems to be 

justified to confirm this observation and to get sample size enough to implement regression 

modelling to describe the risk factor profile of patients’ subgroups. 
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Cornelia Melinda Adi Santoso 

 

Factors affecting dental service utilisation in Indonesia 

 

Supervisor: Dr. Attila Nagy 

University of Debrecen, Faculty of Public Health 

 

Research background: Poor oral health is a major public health concern in Indonesia. One 

of the most important measures to maintain good oral health is regular dental visits.  

Aims: To examine the prevalence of dental service utilisation in Indonesia and its 

association with social determinants at individual and community levels.   

Methods: Cross-sectional data from the 2014 Indonesian Family Life Survey was analysed. 

Individual independent variables included age, sex, marital status, educational attainment, 

economic status, health insurance, dental pain, self-reported mouth ulcers, self-rated health 

status, unmet healthcare needs and smoking status, while community independent 

variables included cognitive, structural social capital and residential area. Multilevel logistic 

regressions were performed to explore the associations between independent variables at 

different levels and the outcome of dental service utilisation. 

Results: Of the total sample of 16,860 adults aged 15 years or older, around 86.4% never 

visited a dentist. Dental service utilisation was associated with older age, female, currently 

not married, higher education level and economic status, health insurance, dental pain, self-

reported mouth ulcers, met healthcare needs, never smoking, living in urban areas and 

communities with high structural social capital.  

Discussion/Conclusion: Both individual and broader social determinants influenced dental 

service utilisation in Indonesia. These factors should be considered in the formulation of oral 

health policies and programmes aiming to improve dental service utilisation in the country. 
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Nour Mahrouseh 

 

How to tackle diabetes mellitus in the European Union 

 

Supervisor: Dr. Orsolya Varga 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

 

Research background: Diabetes mellitus (DM) prevalence in European Union (EU) has 

been increasing, 10.66% in 2019, and this number will keep increasing in the next decades. 

EU has the mandate to protect the health of population; through wide range of policies that 

formulate the health environment and shape the health of its citizens. Policies targeting 

diabetes are diverse between member states. EU member states have almost full 

responsibilities for actions in the field of health and have independence in applying their 

regulations. Policy surveillance is critical in order to find where are we and where are we 

heading in the current legal frame. Coding policies and altering texts into comprehensive 

characteristics gives an overall view of the situation within and cross-country, and may help 

in developing improved standards of care. It can aid policymakers to find the gaps and 

improve what is already exist and learn from other experiences. 

Aims: Asses EU policies targeting DM prevention. 

Methods: A systematic search was conducted to detect and screen related policies using 

EUR-lex database. The search was limited to regulations, directives, white papers 

recommendations and decisions. Search terms included (prevention AND diabetes) and 

(prevention AND obesity) in title and text; search language was English. Policies were 

eligible for inclusion when they included diabetes or obesity in their text in the aspect of 

population prevention of DM. MonQcle, the Legal Text Document Analysis Platform, was 

used to analyse the identified policies. The policies were added as records in MonQcle 

database and coded by two coders. 

Results: Data collection consisted of 37 binding policies (27 regulations and 10 directives) 

which identified diabetes and obesity, 45 partially binding(decisions) and 13 non-binding 

policies (3 white papers and 8 recommendations). These policies were divided based on 

area of interest into 6 categories: 6 health infrastructure and services, 19 informational 

policies, 14 economic policies, 0 environmental policies, 50 command and control and 4 

social policies. 

Discussion and conclusion: EU has invested efforts in formulating and applying legislative 

methods in targeting and preventing DM. However, many of the actions and interventions 

do not have a legal mandate to be adopted by member states. Most of policies were 

targeting wide variety of risk factors that will help in reducing not only DM but also several 

non-communicable diseases. 
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Teuta Muhollari 

 

Assessment of health risk associated with consumption of unrecorded 

alcohol in Albania 

 

Supervisor: Dr. László Pál 

University of Debrecen, Faculty of Medidicine, Department of Public Health and 

Epidemiology 
 

Research background: Alcohol attributable disease burden is the highest in Europe. 

However, significant differences exist within this region. The alcohol-related mortality and 

morbidity is significantly higher in countries of South-eastern Europe, including Albania, than 

in Western Europe. Low-grade unrecorded spirits consumed in large quantities in countries 

of South-eastern Europe has been suggested as a possible explanation for the high level of 

alcohol-related disease burden.  

Aims: Therefore, the aim of our work was to compare the chemical composition of recorded 

and unrecorded spirits, and to estimate the health risks associated with their consumption 

in Albania.  

Methods: The concentration of 24 elements were determined in recorded (n=17) and 

unrecorded (n=63) spirits using inductively coupled plasma optical emission spectrometric 

analysis. Then data on the concentration of lead (Pb) in spirits were selected and used for 

risk estimation. To assess the health risks associated with the consumption of recorded and 

unrecorded spirits containing Pb by average, regular and heavy drinkers, the margin of 

exposure (MOE) method was utilized. MOE values less than 100 were considered as a 

potential health concern.  

Results: Pb was detected in 79.4% of unrecorded and 35.3% of recorded spirits. The mean 

concentration of Pb was significantly higher (p<0.001) in unrecorded spirit samples [median: 

0.07 mg/l, interquartile range (IQR): 0.00-0.54 mg/l] than in their recorded counterparts 

[median: 0.00 mg/l, IQR: 0.00-0.07 mg/l]. The distribution of MOE values reached below 100 

and was lower when consuming unrecorded spirits. Our comparative risk assessment also 

confirmed that consumption of unrecorded spirits containing Pb poses a health risk to 

average, regular and heavy drinkers. To our knowledge, this is the first study that provides 

information on the level of Pb in spirits consumed in Albania.  

Conclusion: Our findings suggest the need for a public health surveillance system on the 

concentration of heavy metals, particularly Pb, in recorded and unrecorded spirits consumed 

in Albania. 
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Ali Abbas Mohammad Kurshed 

Factors and their nutritional implications, influencing taste and food preferences of 
the Hungarian Roma and general populations 

Supervisor Dr. Judit Diószegi 
University of Debrecen, Faculty of Medicine Department of Public Health and 
Epidemiology 
 
Research background: It is reasonable to suppose that poor diet underlies the 

unfavourable health status of the disadvantaged Roma population of Europe and Hungary. 

Aims: Eating habits are mediated by taste preferences, which may be influenced by genetic 

factors, so we aimed to evaluate the potential associations of genetic variants with taste and 

food preferences and preferences with actual intake in our study samples. 

Methods: Taste preferences of Hungarian Roma (HR=387) and non-Roma (HG=410) 

subjects were evaluated on a Likert scale and dietary intake data with a 24-h dietary recall 

protocol. Fruit and vegetable consumption, quantity of sugars added and the frequency of 

salting were also assessed. TAS1R3, CD36, SCNN1B, TRPV1, TAS2R38, TAS2R19 and 

CA6 genetic variants were tested in the genetic association analysis.  

Results: We initially observed associations between genetic variants and taste/food 

preferences, but none remained significant after the multiple test correction. Some of our 

promising results showed ethnicity-specific effects (CA6 rs2274333 with salty taste and 

kohlrabi preference, CD36 rs1527483 with fat taste preference, TAS2R19 rs10772420 with 

grapefruit preference, and TAS2R38 rs713598 with quantity of sugar added).  

Sweet preference negatively correlated with carbohydrate intake (% of total energy) in the 

HG sample and with total energy intake among HR females. Fat preferences of HG males 

was positively linked to total energy, total fat, monounsaturated fatty acid and saturated fatty 

acid intake. Higher fat preferences of females were associated with lower dietary fibre 

intakes. Negative correlations were found between kohlrabi, cabbage and cauliflower 

preferences and calcium intake in HG males and also between kohlrabi preference and 

vitamin B2 intake. In HR males higher grapefruit preference predicted lower vitamin C intake, 

and it positively correlated with potassium, magnesium, copper, phosphorous and vitamin 

E intakes (both sexes). Calcium, manganese, vitamins B2 and B6 intakes were linked to 

grapefruit preference for HR females. 

Conclusion: Genetics may mediate food preferences and preferences may predict nutrient 

intake, but further research is needed to strengthen this assumption. 

Funding: This work was supported by the GINOP-2.3.2-15-2016-00005 project. The project is co-

financed by the European Union under the European Social Fund and European Regional 

Development Fund, as well as by the Hungarian Academy of Sciences (TK2016-78). 
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Diana Wangeshi Njuguna 

National policies to prevent and manage cervical cancer in East-
African countries: A policy mapping analysis 

Supervisor: Dr. Orsolya Varga 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

 

The research work is based on Human Papilloma Virus (HPV) vaccination and cervical cancer. 

This work has two parts.  

I. Background: The work was on policy mapping which is used to provide evidence on effective 

interventions and highlight necessary refinements of health policies.  

Aim: The goal of the work was to carry out legal mapping to identify and assess health policies 

for prevention and management for cervical cancer among East-African countries. Since 

cervical cancer is largely a preventable disease, yet it is attributed to cause most cancer deaths 

among women in East-African countries.  

Methods: Legal documents were searched uniformly from government websites, national 

cancer institute sites, international and national legal databases then data was analyzed by 

using Nvivo12 software package. The sample of 24 documents included policies, plans, 

guidelines, acts and strategies from 12 East-African countries.  

Results: The findings revealed that a significant discrepancy to international standards in at 

least in 4 countries, patchy screening registries, and lack of prophylactic vaccination against 

human papillomavirus incorporation into national immunization schedules are the main findings.  

II. Background: Following a successful (HPV) vaccination pilot in 2013-2015 in Kitui county, 

Kenya introduced the HPV vaccine in October 2019 with a goal to immunize approximately 

800,000 girls annually against HPV.  

Aim: Our study assessed the knowledge, attitudes and practice of affected groups towards HPV 

infection and vaccination in two counties of Kenya.  

Methods:  Semi-structured interviews from children aged between 9–13 years and key 

informants comprising of parents, head teachers, community leaders and health workers 

involved in HPV vaccination in health facilities from Mombasa and Tana-River counties were 

conducted. Content was analyzed thematically and coded for emerging themes using the QRS 

Nvivo 12 Plus software package.  

Results: From our findings, a significant proportion of participants, especially children have 

limited knowledge of the subject. Vaccination of boys was opposed by most participants. Parents 

and the community members are not in favor of HPV vaccination, as compared to the other 

groups. A similar pattern of inadequate knowledge and strongly opposed attitudes is observed 

in Tana-River and Mombasa.  

Conclusion: Active community involvement in primary prevention strategies may promote the 

uptake of the vaccine which can be achieved by robust awareness, modifying the negative 

beliefs about HPV vaccine and encouraging the perceptibility of HPV vaccination.  This work 

has been submitted for publishing with the MDPI Cancers journal. This paper underlies the role 

of law in health and the need for transparent legal and regulatory tools for achieving a further 

reduction in cervical cancer mortality in East African countries.  
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Shewaye Fituma Natae 

 

The higher prevalence of venous thromboembolism in the Hungarian 
Roma population could be due to elevated genetic risk and stronger 
gene-environmental interactions 
 

Supervisor: Dr. Szilvia Fiatal 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

 

Background: Venous thromboembolism (VTE) is one of the three major cardiovascular 

disorders that result due to thrombosis. It is a multifactorial disease, including an interaction 

between inherited and environmental exposures. Exploring the genetic, environmental, and 

their possible joint effects provides insight for early identification of risk groups of the 

populations and taking appropriate measures.  

Aim: Estimate and compare gene-environmental interactions on VTE risk in the Hungarian 

general and Roma population 

Methods: The study was based on data extracted from a database consisting the results 

obtained previously in a three pillars complex health survey. DNA was genotyped for 

rs121909567(SERPINC1),rs1799963(F2),rs2036914(F11),rs2066865(FGG),rs6025(F5),a

nd rs8176719(ABO) polymorphisms. Multivariable linear regression analysis was applied to 

test the impact of GxE on VTE risk.  

Results: Interestingly, the rs121909567 (SERPINC1) SNP was not present in the general 

population, however the risk allele frequency was 1.4% among Roma, which might suggest 

a founder effect in this minority. The risk of VTE was higher among depressive Roma 

subjects who carried the risk variant of rs2036914 (β=0.819, p=0.02); however, not for the 

general subjects. The joint presence of high level of LDL-C and rs2066865 increased the 

VTE risk only among Roma (β=0.389, p=0.002). A multiplicative interaction between 

rs8176719 and cancer was identified and higher for the Roma population (β=0.370, 

p<0.001). VTE risk increased in the Roma (β=0.280, p=0.001) and general population 

(β=0.423, p=0.001) due to a multiplicative interaction of CAD and rs2036914. 

Conclusions: The rs121909567 as a founder mutation among Roma was confirmed. As a 

result of higher genetic load and GxE interactions; this minority is at higher risk of VTE 

compared to Hungarian general. 

Funding: European Union under European Regional Development Fund (GINOP-2.3.2-15-2016-

00005 and GINOP-2.3.2-15-2016-00039), Hungarian Academy of Sciences (MTA11010 and 

TK2016-78) and the National Research, Development and Innovation Office, Hungarian Ministry of 

Innovation and Technology (grant No OTKA K116228).  
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Roba Argaw Tessema 

 

Genotoxicological assessment of DNA damaging exposures 

 

Supervisor': Dr. Balázs Ádám 

Institute of Public Health, College of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates 

University 

 

Research background: Glyphosate is the most commonly used herbicide around the world, 

which led to its accumulation in the environment and consequent ubiquitous human 

exposure. 

Aims: Compare the cytotoxic and genotoxic effect of the active ingredient glyphosate and 

three marketed GBHs (Roundup Mega, Fozat 480, and Glyfos) by investigating 

micronucleus (MN) formation with cytokinesis block micronucleus assay in human 

mononuclear white blood cells 

Methods: Cytotoxicity with fluorescent co-labeling and WST-1 cell viability assay as well as 

genotoxicity with cytokinesis block micronucleus assay were used. 

Results: Glyphosate had no notable cytotoxic activity over the tested concentration range 

(0–10,000μM), whereas all the selected GBHs induced significant cell death from 1,000μM 

regardless of metabolic activation (S9). Roundup Mega exerted a significant genotoxic effect 

at 100μM both after 4- and 20-h exposures; moreover, Glyfos and Fozat 480 also resulted 

in a statistically significant increase of MN frequency from the concentration of 10μM after 

4-h and 20-h treatment, respectively. 

Conclusion: The differences observed in the cytotoxic and genotoxic pattern between the 

active principle and formulations confirm that the presence of co-formulants in the 

formulations or the interaction of them with the active ingredient is responsible for the 

increased toxicity of herbicide products.  

 

Funding: Hungarian Foundation for Occupational Health Research and Stipendium Hungaricum 
Scholarship Programme. 
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Nayla Mohamed Gomaa Nasr 

Prognostic modelling studies of coronary heart disease - A systematic 
review of conventional and genetic risk factors studies 

Supervisor: Dr. Szilvia Fiatal 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Epidemiology 

 

Background: While advances in the diagnosis and therapeutic management of coronary 

heart disease (CHD) have been made in the past decade, no important reduction from CHD 

has occurred.  

Objectives: To provide an overview of multivariable prognostic modelling studies developed 

for CHD in the general population, and to explore the optimal prognostic model by comparing 

the models’ performance. 

Method: A systematic review was performed using: Embase, PubMed, Cochrane, Web of 

Science, and Scopus databases until 24 of December 2019. The items of PICO included: 

(P): people free of CHD, (I): developmental prediction models, (C): validation prediction 

models, and (O): incidence of CHD with specified time interval. In this work, only prognostic 

studies describing conventional risk factors alone or a combination of conventional and 

genomic risk factors, being developmental and/or validation prognostic studies of a 

multivariable model, were included. 

Results: The titles and abstracts of 4021 records were screened, and the full texts of 477 

articles were performed. Finally, 72 articles met the eligibility criteria were included. All the 

relevant studies were checked by comparing the discrimination, reclassification, and 

calibration measures. Most of the models were developed in the United States and Canada 

and targeted the general population. The models included a set of similar predictors, such 

as age, sex, smoking, total cholesterol, blood pressure, BMI, cholesterol level, and diabetes 

mellitus. 

Discussion: In this study, many articles were identified and screened for consistency and 

reliability according to the PRISMA guidelines for CHARM, and GRIPS statements. 

However, the usefulness of most prognostic models was not demonstrated, only a limited 

number of these models were supported clinical evidence. 

Conclusion: Unfortunately, substantial heterogeneity was recognized in the definition and 

outcome of CHD events. Inclusion of genetic risk scores in addition to conventional risk 

factors might help in predicting the incidence of CHDs; however, the generalizability of the 

existing prognostic models remains open. Validation studies for the existing developmental 

models are needed to: ensure generalizability, improve the research quality, and increase 

the transparency of the study. 

Keywords: Systematic review, Coronary heart disease, Prognostic models, Genetic risk 

factors, conventional risk factors 

 

Funding: This study was financed by the European Union under European Regional Development 

Fund (GINOP-2.3.2-15-2016-00005), the Hungarian Academy of Sciences (MTA11010 and 

TK2016-78) and the National Research, Development and Innovation Office, Hungarian Ministry of 

Innovation and Technology (grant No OTKA 135784). 
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Fazekas Fruzsina 

Az epidermális növekedési faktor befolyásolja az SZ95 faggyúsejtek 
gyulladását 

Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék 

 

Kutatás háttere: Az epidermális növekedési faktor (EGF) számos sejttípus proliferációját, 

differenciációját képes fokozni, így a bőrfelszín zsírosításában szerepet játszó, lipidekben 

gazdag faggyúzsírt termelő faggyúsejtekét is.  

Célja: Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk az EGF SZ95 faggyúsejtekre gyakorolt hatását, 

valamint azt, hogy hogyan képes befolyásolni a palmitinsav (PA) által kiváltott változásokat 

ezen sejteken. 

Módszerek: ELISA, RNA-Seq analízis, proliferációs vizsgálat, lipid festés, lipidek 

immunfluoreszcencia mérése 

Eredmények: Az eredményeink azt mutatják, hogy az EGF önmagában nemcsak a sejtek 

proliferációját, hanem a gyulladásos interleukin (IL)-6 szekrécióját is fokozza, emellett lefelé 

szabályozza a szteroid- és retinoid-anyagcserében részt vevő gének expresszióját. Míg, a 

PA elsősorban a faggyúsejtek lipidtermelő képességét fokozza, és indukálja a sejtek 

homeosztázisában szerepet játszó gének expresszióját, addig az EGF+PA együttes 

alkalmazásának erőteljes gyulladásindukáló hatása is van, melynek szerepe lehet az 

pattanásos bőr patogenezisében is.  

Összefoglalás: Kísérleteinkkel rávilágítottunk arra, hogy az EGF jelenléte jelentősen 

befolyásolja a faggyúsejtek alapszinten is meglevő gyulladását, továbbá válaszát a 

fiziológiásan is jelenlevő lipid természetű stimulusokkal szemben. Eredményeink 

túlmutatnak alap faggyú-immunbiológiai megfigyeléseken, felvetve a kísérletek 

rendszerszintű megtervezésének szükségességét.  
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Varga Anna Viktória 
 

A magyarországi szegregált települések vizsgálata a reproduktív 
indikátorok tükrében  
 
Témavezető: Prof. Dr. Sándor János 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Népegészség- és Járványtani Intézet 
 
Kutatás háttere: A magyarországi szegregátumokban élők egészségi állapota messze 

elmarad ugyanazon település nem szegregált területén élőkéhez viszonyítva. Ennek 

köszönhető, hogy ebben a társadalmi rétegben a nem megfelelő reproduktív egészség 

kockázata is jelentősen emelkedett.  

Vizsgálatunk célja a szegregált területen élő populáció reproduktív egészségének 

vizsgálata, illetve az azt befolyásoló, a szegregátum települését összességében jellemző 

szocio-ökonómiai státusz elemek azonosítása volt.  

Módszerek: Egy 2019-es országos keresztmetszeti vizsgálat során a hazai szegregált 

településeken (N=955) élő populáció egészségi állapotát vizsgálatuk. A kor, nem és 

közgyógyellátási jogosultságra korrigált indikátorok segítségével relatív kockázati 

hányadost képeztünk, országos szinten aggregáltuk. A reproduktív egészséget a következő 

indikátorokkal, értékeltük: a felnőttek körében az alacsony születési súlyú koraszülöttek 

aránya és az abortusz gyakorisága, illetve a 18 év alattiak terhességének és abortuszának 

gyakorisága. Ezen indikátorokból egy kompozit indikátor került kialakításra, melyet a 

reproduktív egészség általános indikátoraként használtunk. A kiválasztott indikátorok 

kapcsolatát a szocio-ökonómiai státusszal, etnikai összetétellel, illetve a település 

strukturális jellemzővel többváltozós lineáris regressziós modellek segítségével vizsgáltuk 

Eredmények: A szegregált telepeken élők relatív kockázatai minden indikátor tekintetében 

sokkal magasabbak voltak a komplementer területen élőkhöz képest. A kedvezőtlen 

reprodukciós események relatív kockázata összességében 3,53-szoros (95%MT: 3,63-

3,43) kockázatemelkedést jelzett. A regressziós elemzés eredményei alapján, a felnőttek 

(b= 1,75; 95%MT: 0,49;3,02) és a tinédzserek (b= 9,57; 95%MT: 1,92;17,21) abortusz 

kockázata pozitív módon volt összefüggésben adott szegregátum településén megfigyelt 

általános foglalkoztatottsággal. A településeken élő romák részaránya negatív kapcsolatot 

mutatott a felnőttek (b= -0,07; 95%MT: -0,11; -0,03) és a tinédzserek abortusz (b= -0,26; 

95%MT: -0,49; -0,02) kockázatával.  

Összefoglalás: Eredményeink azt mutatták, hogy a marginalizáció népegészségügyi 

hatása a reproduktív egészségre Magyarországon óriási. A szegregált településrészek 

többletkockázatának értékelése során kiemelt figyelmet érdemel a szegregátum 

településének elhelyezkedése, etnikai összetétele, illetve társadalmi gazdasági státusza.  

Támogatások: Szegregált telepeken élő roma felnőttek rutin egészségstatisztikai rendszerbe 
építhető egészségmonitorozása (BM/16145-3/2019, FEIF/1616/2019-ITM_SZERZ) 
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Simon Anita 
 

Az otthoni konyhakert művelés hatása a zöldség és gyümölcs 

fogyasztásra  
 

Témavezető: Dr. Bárdos Helga 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Népegészség- és Járványtani Intézet 

 

Kutatás háttere: A táplálkozás és a fizikai aktivitás krónikus nem fertőző betegségek 

kialakulásában játszott szerepét tudományos kutatások egyértelműen igazolják. Az 

egészséges táplálkozás megvalósítása nem egyszerű a modern társadalmi környezetben, 

ahol az egészséges választás nem könnyű, mert azt nagymértékben befolyásolja a kínálat, 

a hozzáférhetőség, az anyagi helyzet és az iskolázottság.  

Célja: Jelen szisztematikus összefoglaló célja az otthoni konyhakert művelés táplálkozásra, 

különösen a zöldség és gyümölcs fogyasztásra kifejtett hatásának vizsgálata volt. 

Módszerek: A vizsgálatokat a PubMed és a Web of Science adatbázisokban történő 

kereséssel azonosítottuk. A tanulmányokat a következő kritériumok alapján választottuk ki: 

(1) kvantitatív epidemiológiai vizsgálatok, melyek 2000-2020 között angol nyelven, 

szakmailag lektorált folyóiratban jelentek meg; (2) a tanulmány az otthoni konyhakert 

művelésben való részvétel hatását vizsgálta; és (3) a vizsgálat meghatározta a zöldség és 

gyümölcs fogyasztás mértékét. 

Eredmények: Huszonkét kvantitatív vizsgálatot választottunk ki a narratív összefoglaló 

elkészítésére a PRISMA irányelveinek megfelelően. A vizsgálatok minőségének értékelése 

során a legtöbb kutatásnál azonosítani lehetett torzítást az expozíció/intervenció és a 

kimenet mérésében és a lehetséges zavaró tényezők korrigálásában. A vizsgálatok 

többségét alacsony és közepes jövedelmű országokban végezték (17) és többnyire a vidéki 

lakosságot célozták meg. Az intervenciós vizsgálatok fő elemei a táplálkozási és kertészeti 

oktatás, a vetőmagok és palánták kiosztása, a kerti eszközök biztosítása és a mentorok 

képzése voltak. Szinte az összes tanulmány (21) a zöldség és gyümölcs fogyasztás 

növekedését figyelte meg az otthoni konyhakertet művelők között. A hátrányos helyzetű 

lakosságot célzó vizsgálatok a konyhakertet művelőknél megfigyelték, hogy a táplálkozás 

változatosabb lett, az élelmezésbiztonság nagyobb volt, és csökkent a gyermekkori 

morbiditás és anémia. További hatásai az idős emberek és a középiskolás diákok körében 

a fizikai aktivitás fokozódása és a mentális egészség javulása voltak; az emlőrákot túlélő 

nők körében a fizikai aktivitás nagyobb lett és csökkent a BMI; illetve amerikai felnőttek 

körében kisebb volt az elhízási prevalenciája. 

Összefoglalás: Megállapítható, hogy az otthoni konyhakert művelés hatékony módja a 

gyümölcsökhöz és a zöldségekhez való nagyobb hozzáféréshez és növeli a fogyasztást és 

több egészséggel kapcsolatos előnnyel jár. Ez az eredmény azonban csak korlátozott 

mértékben általánosítható a fejlettebb országokban élő hátrányos helyzetű lakosságra 

nézve, mert csak néhány vizsgálat folytattak magasabb jövedelmű országokban. 
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Al-Tammemi, Ala’a Bahjat Mohammad Ali 

Vaping from the perspectives of university students: An International 
ttudy exploring stsdents’ awareness, knowledge, harm perception, 
addictiveness, and Susceptibility to use in seven Eastern Mediterranean 
countries  

Supervisor: Dr. László Róbert Kolozsvári 

University of Debrecen, Faculty of Medicine, Department of Family and Occupational 
Medicine 

 

Background: The use of electronic cigarettes (E-cigarettes) is considered an emerging 

public health threat and an under-investigated topic at the national level of many countries 

globally, taking into consideration the controversy regarding the safety of these devices and 

their effectiveness in tobacco smoking cessation.  

Aims: The overall objective of this project is to explore multiple domains related to 

vaping/using E-cigarettes from the perspectives of university students. The specific aims 

are to assess the following among the students (i) Level of Awareness and knowledge about 

E-cigarettes and vaping (users and nonusers), (ii) Relative and absolute harm perception 

(users and nonusers), (iii) Relative and absolute addiction perception (users and nonusers), 

(iv) Susceptibility to using E-cigarettes in (nonusers), (v) vaping preferences, motivation to 

vape, and perceived efficacy of E-cigarettes in aiding smoking cessation (users) 

Methods: A quantitative cross-sectional survey is being currently conducted in 7 countries 

in the Eastern Mediterranean Region (EMR) including Jordan, Saudi Arabia, Syria, Iraq, 

Lebanon, Palestine, and Egypt. This multi-country survey utilizes a web-based 

questionnaire that comprises 48 items, targeting university students of various study levels 

and programs. Data will be analyzed using descriptive statistics and regression models. 

Results: So far, around 6298 students have enrolled in the study as the following; Jordan 

(n=1250), Saudi Arabia (n=701), Syria (n=981), Iraq (n=981), Lebanon (n=598), Palestine 

(n=1017), and Egypt (n=770). Female participants predominate the sample (64.8%), and 

most participants are not married (89.1%). Additionally, 86.9% are undergraduates while the 

remaining 13.1% are at the graduate/postgraduate level. Nearly, half of the study sample 

(49.8%) are from medical/health programs. Regarding the participants' tobacco use profile, 

around 73.9%, 21.1%, and 4.9% are nonsmokers, current smokers, and ex-smokers, 

respectively. 

Conclusion: The findings of this project are expected to contribute to the existing sparse 

literature concerning the use of E-cigarettes among youths and young adults in the EMR. 

Also, the findings will guide public health authorities and policymakers to consider the factors 

that predict using vaping devices among university students, considering the appealing 

flavors and attractiveness of these devices as well as their potentials as a gate for initiating 

tobacco smoking among nonsmokers (gate theory).  

Funding: Stipendium Hungaricum Scholarship.  
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Orosz Nikolett 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ vonzáskörzetében detektált 
fertőző megbetegedések epidemiológiája 

Témavezető: Dr. Nagy Attila Csaba 
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Intervenciós Epidemiológia Tanszék 
 
 

Kutatás háttere: A fejlett országokban ugyan nagymértékben csökkent a fertőzések okozta 
morbiditás és mortalitás az elmúlt évtizedekben, az egészségügyi intézményekben detektált 
infekciók napjainkban is jelentős problémát okoznak. Közülük kiemelt fontossággal bírnak 
azok a fertőzések, melyeket a betegek az ellátási területen szereznek és hurcolnak be a 
kórházakba. Az egészségügyi intézményekben detektált területen szerzett infekciók okozta 
morbiditás és mortalitás csökkentéséhez ismeretekkel kell rendelkeznünk azok típusairól, 
valamint kórokozóiról. 

Célja: Kutatásunk célja a területen szerzett infekciók azonosítása, incidenciájának és 
prevalenciájának elemzése a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campuson 
(DE KK NC). 

Módszerek: Vizsgálatunk során a leggyakoribb enterális, légúti illetve multirezisztens 
kórokozók okozta fertőzések adatait gyűjtöttük 2020.01.01-12.31. között. Az esetekre 
vonatkozó adatokat a DE KK NC-n használt információs rendszerekből (Medbakter, e-
MedSolution) kértük le, melyeket adatbázisban rögzítettük. Adatgyűjtést követően 
adattisztítást, leíró statisztikai elemzést majd statisztikai analízist végeztünk.  

Eredmények: A DE KK NC-n, 2020-ban, a területen szerzett fertőzéseket 56 %-ban 
multirezisztens kórokozók, 31 %-ban enterális patogének, 13 %-ban légúti kórokozók 
okozták. Az esetek korcsoportonkénti megoszlását vizsgálva kimutattuk, hogy a legtöbb 
infekció a 0-9 éves, valamint 60 év fölötti korcsoportokba tartozók körében fordult elő. A 
detektált fertőzések közül a MECO (216,89/100 000 fő), az MKLE (125,94/100 000 fő), 
valamint az Influenza vírusok (127,34/100 000 fő) okozta megbetegedések száma volt a 
legnagyobb. A betegek lakóhelyének típusa szerint elemezve a fertőzések megoszlását 
megállapítottuk, hogy Campylobacter és Rotavírus infekciók között szignifikánsan nagyobb 
arányban voltak községben és kisvárosokban lakó betegek, míg MECO és MKLE fertőzések 
között szignifikánsan nagyobb százalékban voltak megyei jogú városokban élő személyek. 
Szintén kimutattuk, hogy CDI, MECO és MKLE fertőzöttek között szignifikánsan nagyobb 
arányban voltak 6 napnál hosszabb kórházi ellátást igénylő betegek, míg Campylobacter, 
Salmonella és Rotavírus fertőzöttek között szignifikánsan nagyobb arányban voltak azok, 
akiket kevesebb, mint 6 napig kezeltek fekvőbetegként. 

Összefoglalás: Eredményeink új adatokkal szolgálhatnak a területen szerzett fertőzések 
epidemiológiájának megismeréséhez, valamint az általuk okozott betegségteher 
csökkentéséhez. 

  



 
 

 
31 

 

Bayu Begashaw Bekele 
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Supervisor: Prof. Dr. János Sándor 
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Research background: Failure to seeking for basic or primary health care (PHC) services have 
negative repercussions on the health outcomes among patients. Besides this, COVID-19 
pandemic caused severe deterioration of the healthcare services.  

Aims: To investigate the COVID-19 pandemic-related lockdown effect on the general 
practitioner (GP) visit, specialist visit, hospitalization and cost-related prescription 
nonredemption (CRPNR) among adults in Hungary, and to identify the social strata with special 
susceptibility to the pandemic on these outcome parameters increasing impact. 

Methods: This study was a community-based cross-sectional study. Nationally representative 
data of 6,611(Npre-pandemic=5,603 and Npandemic=1,008) subjects aged 18 years and above, 
obtained from the European Health Interview Survey (EHIS) and International Social Survey 
Program (ISSP) for pre-pandemic and pandemic, respectively. Multivariable logistic regression 
was applied to determine the risk factors for outcome variables. The impact of the pandemic 
was described by the adjusted odds ratio (AOR) along with the corresponding 95% confidence 
interval (CI) controlled for sociodemographic and clinical factors. To identify the susceptible 
strata the interaction of the explanatory variables with the time of data collection was also tested 
in terms of the year and other confounding factors accompanied by a 95% CI to evaluate the 
statistical significance. 

Results: The magnitude of GP visit, specialist care and hospitalization rate were remarkably 
reduced by -22.2%, -26.4% and -6.7%, respectively, attributed to the pandemic in Hungary. 
Being COPD, diabetes IHD, hypertensive and malignancy patient, Central-Transdanubia 
residence, all categories of education level, and the aged patient had a positive significant 
relationship with GP visits. Similarly, subjects with all types of chronic illnesses and education 
levels had a positive significant relationship with specialists visits. But being a male, living in 
Northern Hungary, Southern Great Plain, Southern Transdanubia, the single and widowed 
patient had a negative significant relationship.  Also, subjects with all types of chronic illnesses 
and the aged patient had a positive significant relationship with hospital admission but the 
reverse for less-educated (high school AOR=0.73; 95% CI 0.58-0.93).  Being Roma had a negative relationship 
with CRPNR. The pandemic lockdown negatively aggravated the role of less-educated (AOR high 

school =0.43; 95% CI 0.24-0.78, AOR=0.60; 95% CI 0.36-0.98 and AOR=0.24; 95% CI 0.08-0.74) on GP visits, specialist visits, 
and CRPNR, respectively. The lockdown aggravation adversely affected the higher academic 
attendees on specialists visits. Nonetheless, being widowed was found to play a protective role 
on GP and specialist visits attributable to the pandemic (AOR widowed =2,28; 95% CI 1.04-5.00 and 
AOR=1.91; 95% CI 1.16-3.17, respectively. 

Discussion/Conclusion: Our findings established that the COVID-19 pandemic negatively 
influenced the extent and the risk factor pattern of PHC services in Hungary. Different segments 
of education levels had severely affected by the pandemic with different levels for GP and 
specialist visits. These groups need strong and close support to mitigate the extra negative 
consequences of the pandemic. But the protective role of widowed on GP and specialist visits 
due the pandemic lockdown calls for further research.  

Funding: This study was supported by the Stipendium Hungaricum scholarship Scheme (grant 
SHE-15324-002/2018) to BBB. 
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Background: It is a matter of speculation whether the high prevalence of smoking among 

Hungarian Roma (HR) is related to genetic, gene-environmental interactions or cultural 

factors. 

Aim: to compare the genetic susceptibility and possible effects of determinants associated 

with smoking behaviours in the Hungarian general (HG) and Roma populations.  

Methods: A complex health survey including three pillars (questionnaire, physical and 

laboratory examinations) was carried out (NHG = 412 and NHR = 402). Risk allele 

frequencies of ten single-nucleotide polymorphisms (SNPs) were compared, and their 

combined effect was estimated by computing unweighted and weighted genetic risk scores 

(GRS, wGRS). The effects of genetic and environmental factors were investigated in 

regression analyses after confounders were introduced. Socio-economic status (SES) was 

calculated based on the Kuppuswamy scale 2019.  

Results: Risk allele frequencies of only four SNPs were found to be different between 

populations (p < 0.01). Median values of GRS did not differ, while the wGRS median was 

slightly higher among Roma individuals (5.2 vs. 4.9; p = 0.02). Roma individuals were more 

likely to be heavy smokers (ORmales = 2.05, 95% CI [1.47–2.86]; ORfemales = 1.89, 95% CI 

[1.58– 2.25]. Smokers have lower SES compared to never smokers (SES βHR = −0.039, p 

= 0.023; βHG = −0.010, p = 0.049). An inverse relationship was found between SES and 

smoking behaviours (p < 0.0001) and was found to be a better predictor of smoking 

behaviours than genetic susceptibility.  

Conclusions: Our study findings suggest that the high prevalence of smoking behaviours 

and nicotine-dependence were not revealed to have a genetic susceptibility among HR 

individuals; therefore, the highest efforts should be focused on targeting SES-related factors 

in the Roma population.  

Funding: This study was financed by the European Union under the European Regional 

Development Fund (GINOP-2.3.2-15-2016-00005), the Hungarian Academy of Sciences 

(MTA11010 and TK2016-78) and the National Research, Development and Innovation Office, 

Hungarian Ministry of Innovation and Technology (grant No OTKA 135784). 
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