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Who is World Courier?
• World Courier provides specialty logistics services to drive the clinical 

and commercial success of our partners around the globe

• For over 50 years, we’ve delivered peace of mind through world-class 
supply chain programs, transport services and storage for time and 
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• 4,000+ company associates worldwide

• 118 offices in over 50 countries

• Part of AmerisourceBergen since 2012

• Global certification against three major Good Distribution Practice 
(GDP) standards

Delivering at scale 
• We deliver a shipment every minute

• We are trusted by the biggest names in pharma

• We are the largest owned network in specialty logistics

• Reaching a vast number of clinical trial sites

• World Courier delivered shipments to more than 33,000 clinical
sites in 2020

• AmerisourceBergen’s network of global businesses have distributed
more than 100 million COVID-19 vaccine doses across more than 30
countries
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SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 

 

Hirka Gábor  Lehel József 
Balogh Zoltán  Monostory Katalin 
Budai Péter  Oláh Béla 

Hermann Ildikó  Pap Csaba 
Hidvégi Előd  Sebestyén István 

Institóris László  Vértesi Adél 
 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
A konferencia helyszíne: 
Park Inn by Radisson Hotel and Spa Zalakaros 
8749 Zalakaros, Üdülő Sor 
A Park Inn by Radisson a Zalakarosi Gyógy‐ és Élményfürdő közvetlen 
szomszédságában található konferencia szálloda. 
A szobák érkezés napján 15:00‐tól távozás napján 10:00‐ig állnak a vendégek 
rendelkezésére. 
A konferencia helyszínének megközelítése: 
A szálloda könnyen elérhető, 7 km‐re van az M7‐es  
A parkolást nem tartalmazza a szobaár. Azt külön kell a helyszínen fizetni. 2100 Ft/ 
szgk./éj. 
80 parkolóhely a szálloda mélygarázsában és 200 autó számára parkolóhely a szálloda 
udvarán érhető el.  
 
Regisztráció: Hotel Lobby 
Kiállítás: Konferencia előtér 
Előadások helyszíne: Konferencia terem 
Poszter szekciók: Konferencia terem 
 
Kitűző: 
Kérjük, szíveskedjenek a kitűzőt a konferencia teljes időtartama alatt viselni, ez 
jogosítja fel a szolgáltatások igénybevételére. 
 
 
KONFERENCIA TITKÁRSÁG 
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. 
e‐mail: tox@altagra.hu 
Web: www.altagra.hu 
Telefon: +36 20 498 22 66  

http://www.altagra.hu
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TÁMOGATÓK 
 

A Szervező Bizottság hálás köszönetét fejezi ki a Konferencia 
támogatóinak és kiállítóinak: 

 

World Courier Kft. 

Flextra‐Lab Kft. 

SIMKON Kft. 

Merck Kft. 

ABL&E ‐ Jasco Magyarország Kft. 

Acéllabor Kft. 

Greiner Bio‐One Hungary Kft. 

Kromat Kft.  

Novo‐Lab 

WATERS Kft. 

FMC Food 
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Fokozott teljesítmény

A Shimadzu a hármas kvadrupól tömeg spektrométerek 
fejlesztése során szerzett tapasztalatokat felhasználva 
megalkotta az új LCMS-8060NX készüléket. A készülék 
analitikai intelligencia funkciói növelik a felhasználás 
hatékonyságát és javítják a termelékenységet. A világ-
színvonalú érzékenység ultragyors detektálással párosul. 
Az LCMS-8060NX készülék alkalmazható módszerfejlesz-
tésre és rutin analízisre egyaránt, gyógyszeripari, klinikai, 
környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági mérésekre. 
 
Világszínvonalú érzékenység  
ami az új fűtött ESI ionforrásnak köszönhető 
 
Sebesség kompromisszumok nélkül 
az adatfelvétel páratlan pásztázási sebességgel és  
a legkisebb polaritás váltási idővel valósul meg 
 

Kiváló robusztusság 
az új UF-Qarray II és QF-Lens II technológiáknak,  
valamint az új IonFocus egységnek köszönhetően 
egyensúlyban van a robusztusság és az érzékenység 
 
Automatizált munkafolyamat  
az analízistől az adatfeldolgozásig, ami javítja a haté-
konyságot, a felhasználhatóságot és a produktivitást

Érzékenység és robusztusság

www.shimadzu.eu /enhanced-performance

LCMS-8060NX

Folyadékkromatográf 
Tömegspektrométer

The Analytical Intelligence logo is a trademark of Shimadzu Corporation.

Shimadzu_LCMS-8060NX_HU.qxp_210x297  08.12.20  16:41  Seite 1
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TOX’2022 Program tervezet 
2022. október 12., szerda 

 

10:00-12:00 

 

Regisztráció 
 

 

11:00-12:00 

 

Közgyűlés 
 

 

12:00-13:00 

 

Ebéd 
 

 
13:00-13:10 

 
Megnyitó  

Hirka Gábor, a Magyar Toxikológusok Társaságának elnöke  
 

 

13:10-14:00 
 

Nyitó előadás  

Volker Auwärter,  

Institute of Forensic Medicine, Medical Center – University of Freiburg, 
Freiburg, Germany 

 

Synthetic Cannabinoids: How It All Began  
 

 

14:00-16:30 S1 Igazságügyi toxikológia szekció  

Elnök: Hidvégi Előd, Institóris László  
 

 

14:00-14:25 S1-1 Süvegh Gábor, Rófusz Tímea, Hidvégi Előd, Kerner Ágnes  

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

150 év igazságügyi toxikológiai vizsgálatai  
 

 

14:25-14:50 S1-2 Ujváry István  

iKem BT, Budapest  

Szintetikus opioidok mint új pszichoaktív anyagok az európai unióban 
(2009–2022): kronológiai, kémiai és farmakológiai áttekintés 

 
 

 

14:50-15:15 S1-3 Csesztregi Tamás  

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

Lefoglalt kábítószerek vizsgálatának tapasztalatai 2020-2022  
 

 

15:15-15:30 

 

Szünet 
 

 
 

15:30-15:50 S1-4 1Institóris László, 2Hidvégi Előd, 1Kovács Katalin, 1Jámbor Ákos, 3Rárosi 
Ferenc, 2Dobos Adrienn, 2Révész-Schmehl Hajnal, 2Süvegh Gábor, 1Varga 
Tibor, 1Kereszty Éva M., 

 

1SZTE SZAOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged,   

2NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest,  

3SZTE SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged  

Kábítószer-, gyógyszer- és új pszichoaktív szer fogyasztás a közlekedési 
balesetet okozó gépjárművezetők körében (2014-2018). 

 

 
 

15:50-16:10 S1-5 Lakatos Ágnes, Lelovics Vanessza, Hesszenberger Dávid, Mayer Mátyás, 
Lajtai Anikó, 

 

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina 
Intézet, Pécs 

 

Régi-új pszichoaktív szer: a kratom  
 

 

16:10-16:30 S1-6 Dobos Adrienn, Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Bódi-Jenei 
Nikolett, Kovács Anikó, Sebők Olivér Marcell, Szabó Levente, Szabó-Egri 
Edit, Süvegh Gábor, Tajti László Balázs, Zséli Györgyi, 

 

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest  

 

A CBD-olaj fogyasztásának igazságügyi toxikológiai vonatkozásai   
 

 

16:30-18:30 S2 Poszter szekció 1  
  

Elnök: Lehel József  
 

S2-1 Bock Illés, Göbölös Balázs, Csenki-Bakos Zsolt, Tóth Gergő, Kriszt Balázs, 
Szoboszlay Sándor, Urbányi Béla, Háhn Judit, 

 

 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő 

 
 

Környezeti elemekben gyakran detektálható gyógyszer- és peszticid 
hatóanyagok és keverékeik szubletális toxikológiai hatásainak vizsgálata 
zebradánió (Danio rerio) embrión 

 

  
 

 
S2-2 1Csenki Zsolt, 1Volner Cintia, 1Bock Illés, 1,2Bakos Katalin, 2Hidvégi 

Boldizsár, 1Szabó István, 1Urbányi Béla, 
 

 
1MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő  

 
2Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő   

 
A xenoösztrogének rövid és hosszútávú hatásainak in vivo kimutatására 
alkalmas zebradánió modell (Chili-B) jellemzése 

 

22

23

24

25

26

21
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Ferenc, 2Dobos Adrienn, 2Révész-Schmehl Hajnal, 2Süvegh Gábor, 1Varga 
Tibor, 1Kereszty Éva M., 

 

1SZTE SZAOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged,   

2NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest,  

3SZTE SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged  

Kábítószer-, gyógyszer- és új pszichoaktív szer fogyasztás a közlekedési 
balesetet okozó gépjárművezetők körében (2014-2018). 

 

 
 

15:50-16:10 S1-5 Lakatos Ágnes, Lelovics Vanessza, Hesszenberger Dávid, Mayer Mátyás, 
Lajtai Anikó, 

 

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina 
Intézet, Pécs 

 

Régi-új pszichoaktív szer: a kratom  
 

 

16:10-16:30 S1-6 Dobos Adrienn, Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Bódi-Jenei 
Nikolett, Kovács Anikó, Sebők Olivér Marcell, Szabó Levente, Szabó-Egri 
Edit, Süvegh Gábor, Tajti László Balázs, Zséli Györgyi, 

 

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest  

 

A CBD-olaj fogyasztásának igazságügyi toxikológiai vonatkozásai   
 

 

16:30-18:30 S2 Poszter szekció 1  
  

Elnök: Lehel József  
 

S2-1 Bock Illés, Göbölös Balázs, Csenki-Bakos Zsolt, Tóth Gergő, Kriszt Balázs, 
Szoboszlay Sándor, Urbányi Béla, Háhn Judit, 

 

 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő 

 
 

Környezeti elemekben gyakran detektálható gyógyszer- és peszticid 
hatóanyagok és keverékeik szubletális toxikológiai hatásainak vizsgálata 
zebradánió (Danio rerio) embrión 

 

  
 

 
S2-2 1Csenki Zsolt, 1Volner Cintia, 1Bock Illés, 1,2Bakos Katalin, 2Hidvégi 

Boldizsár, 1Szabó István, 1Urbányi Béla, 
 

 
1MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő  

 
2Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő   
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S2-3 1Harkai Péter, 1Szoboszlay Sándor, 1Awode Maryam Funmilayo, 1Háhn 

Judit, 1Sebők Rózsa, 2Benedek Tibor, 2Pápai Márton, 2Bedics Anna, 1Kriszt 
Balázs, 

 

 
1Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő, 

 

 
2Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Molekuláris ökológia Tanszék, Gödöllő 

 

 
Gyógyszeripari hatóanyag csoportok lebontására képes baktérium 
törzsgyűjtemény vizsgálata 

 
  

 
 

S2-4 Vilmányi Péter, Lemli Beáta, Poór Miklós,  
 

PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs  
 

Alternariol metabolitok kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal 
és ciklodextrinekkel 

 

  
 

 
S2-5 1Kozár-Risa Anita, 1Tóth Gergő, 1Háhn Judit, 2Varga Emese, 3Tóth Fanni, 

1Kaszab Edit, 1Cserháti Mátyás, 1Kriszt Balázs, 
 

 
1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő, 

 

 
2Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és 
Technológiai Intézet, Budapest,  

 

 
3Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék, Budapest  

 
Alternatív, in vitro ökotoxikológiai módszerek alkalmazása mikotoxinok 
biodetoxifikációjának szűrésére 

 
  

 
 

S2-6 1Kövesi Benjamin, 1,2Kulcsár Szabina, 2Zándoki Erika, 1Erdélyi Márta, 
1Ancsin Zsolt, 1,2Balogh Krisztián,1,2Mézes Miklós, 

 

 
1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani és Takarmányozástani 
Intézet, Takarmánybiztonsági Tanszék, Gödöllő 

 

 
2 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani és Takarmányozástani 
Intézet, ELKH-MATE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, 
Kaposvár 

 

 
Az ochratoxin és a kurkuma hosszú távú hatásainak vizsgálata az 
antioxidáns rendszer szabályozására brojlercsirkékben 

 

  
 

 
S2-7 1,2Kulcsár Szabina, 1Kövesi Benjámin, 2Zándoki Erika, 1Ancsin Zsolt, 

1,2Balogh Krisztián, 1,2Mézes Miklós, 
 

 
1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani és Takarmányozástani 
Intézet, Takarmánybiztonsági Tanszék, Gödöllő 

 

 
2ELKH-MATE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-
Gödöllő 

 

 
A T-2/HT-2 toxin és a dezoxinivalenol együttes hatása a 
lipidperoxidációra és glutation redox rendszerre baromfiban 

 

  
 

 
S2-8 1Ali Omeralfaroug, 2Mézes Miklós, 2Balogh Krisztián, 1,3Kovács Melinda, 

1Szabó András, 
 

 
1Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Kaposvár Campus, 
Kaposvár, Hungary.  

 

 
2Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő Campus, 
Gödöllő, Hungary.  

 

 
3ELKH-MATE Mycotoxins in the Food Chain Research Group, Hungarian 
University of Agriculture and Life Sciences, Kaposvár Campus, Kaposvár, 
Hungary 

 

 
Fumonisin B Series Effects on the Lung Membrane Lipids of Piglets  

  
 

16:30-18:30 S3 Poszter szekció 2  
  

Elnök: Hidvegi Előd  
 

S3-1 Rófusz Tímea, Hidvégi Előd, Kerner Ágnes, Tajti László Balázs, Süvegh 
Gábor, 

 
  

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

  
150 éve az igazság szolgálatában  

   
 

 
S3-2 Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Süvegh Gábor,  

  
NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest  

  
Egy szintetikus katinon típusú stimuláns, az N-etilnorpentedron in vivo 
és in vitro metabolizmusának vizsgálata UHPLC-QTOF készülékkel 

 

   
 

 
S3-3 Szabó-Egri Edit, Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Süvegh Gábor,  

  
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

  
Kokain és benzoil-ekgonin vérből való kimutatására és kvantitálására 
irányuló módszer validálása automatizált szilárd fázisú extrakciót 
követően LC-MS rendszeren 

 

   
 

 
S3-4 Bódi-Jenei Nikolett, Szabó-Egri Edit, Kovács Anikó, Dobos Adrienn, Hidvégi 

Előd, Süvegh Gábor, 
 

  
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

33

34
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2ELKH-MATE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-
Gödöllő 

 

 
A T-2/HT-2 toxin és a dezoxinivalenol együttes hatása a 
lipidperoxidációra és glutation redox rendszerre baromfiban 

 

  
 

 
S2-8 1Ali Omeralfaroug, 2Mézes Miklós, 2Balogh Krisztián, 1,3Kovács Melinda, 

1Szabó András, 
 

 
1Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Kaposvár Campus, 
Kaposvár, Hungary.  

 

 
2Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő Campus, 
Gödöllő, Hungary.  

 

 
3ELKH-MATE Mycotoxins in the Food Chain Research Group, Hungarian 
University of Agriculture and Life Sciences, Kaposvár Campus, Kaposvár, 
Hungary 

 

 
Fumonisin B Series Effects on the Lung Membrane Lipids of Piglets  

  
 

16:30-18:30 S3 Poszter szekció 2  
  

Elnök: Hidvegi Előd  
 

S3-1 Rófusz Tímea, Hidvégi Előd, Kerner Ágnes, Tajti László Balázs, Süvegh 
Gábor, 

 
  

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

  
150 éve az igazság szolgálatában  

   
 

 
S3-2 Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Süvegh Gábor,  

  
NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest  

  
Egy szintetikus katinon típusú stimuláns, az N-etilnorpentedron in vivo 
és in vitro metabolizmusának vizsgálata UHPLC-QTOF készülékkel 

 

   
 

 
S3-3 Szabó-Egri Edit, Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Süvegh Gábor,  

  
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

  
Kokain és benzoil-ekgonin vérből való kimutatására és kvantitálására 
irányuló módszer validálása automatizált szilárd fázisú extrakciót 
követően LC-MS rendszeren 

 

   
 

 
S3-4 Bódi-Jenei Nikolett, Szabó-Egri Edit, Kovács Anikó, Dobos Adrienn, Hidvégi 

Előd, Süvegh Gábor, 
 

  
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest 

 

38
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Leggyakoribb kábítószerek és új pszichoaktív anyagok meghatározása LC-
MS/MS módszerrel vizeletmintákból, a módszer validálása és jövőbeli 
terveink 

 

   
 

 
S3-5 1Kuzma Mónika, 1Simon Gábor, 1Heckmann Veronika, 1Tóth Dénes, 2Lajtai 

Anikó, 2Lakatos Ágnes, 1,2Mayer Mátyás, 
 

  
1PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs,   

  
2PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs  

  
Biofű fogyasztással összefüggő halálesetek Baranya megyében  

   
 

 
S3-6 1Sija Éva, 1Hámori Nikoletta, 1Institóris László, 2Földesi Imre, 1Weiczner 

Roland, 
 

  
1Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 
Igazságügyi Orvostani Intézet, 

 

  
2Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 
Laboratóriumi Medicina Intézet 

 

  
Az egészségügyi ellátásban kezelt kábítószer használók biológiai 
mintáinak vizsgálata 

 
   

 
 

S3-7 Lajtai Anikó, Mayer Mátyás, Hesszenberger Dávid, Lelovics Vanessza, 
Lakatos Ágnes, 

 
  

PTE, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs  
  

Benzodiazepin intoxikáció stimuláns szerhasználó esetében, avagy 
amikor a látszat csal 

 

   
 

 
S3-8 Demeter Dóra, Elek István,  

  
Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó 
Osztály és Klinikai Toxikológia, Budapest 

 
  

Hosszú hatású benzodiazepin származék által okozott mérgezés 
kezelésének kihívásai 

 

20:00-22:00 

 

Vacsora 
 

 
 

  

44

45

46

47



Fuss velünk a Greiner különdíjaiért!

Greiner – 5K futás # Zalakaros ‐ TOX’2022

Gyere, és fuss velünk október 13‐án és 14‐én Zalakaros gyönyörű 
természeti környezetében! 
Indulás mindkét nap reggel 07:00‐kor, találkozó a Park Inn by 
Radisson Hotel recepcióján. 
A program kb. 5 km/ 30 perces frissítő futást, kocogást jelent.

Minden résztvevő ajándékot kap!

További információ és jelentkezés a Greiner‐standon.
Mindenkit szeretettel várunk.
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2022. október 13., csütörtök 
 

 

07:00-07:30 

 

Greiner Frissítő futás reggeli futás 
 

 

08:00 

 

Regisztráció 
 

 
09:00-12:00 C1 Genotoxikológia és in vitro módszerek szekció  

Elnök: Monostory Katalin, Vértesi Adél  
 

 

09:00-09:40 C1-1 Matthias Rinke,   

DVM, FIATP 42489 Wuelfrath, Germany  

Use of transgenic mice for carcinogenicity testing: an update on 
requirements, performance and interpretation of pathology results 

 
 

 

09:40-10:00 C1-2 Fekete Stella, Kovács Györgyi, Dr. Béres Erzsébet, Dr. Hirka Gábor  

Toxi-Coop Research Center, Balatonfüred  

Klasztogének és aneugének kimutatása az in vitro mikronukleusz teszttel  
 

 

10:00-10:20 C1-3 Berta Dóra Bella, Biró Anna, Besenyei Krisztina, Tolnai Ágoston,  

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest  

A genotoxikológiai monitoring szerepe a környezeti szállópor 
expozíciónak kitett populációk vizsgálatában 

 

 
 

10:20-10:40 

 

Szünet 
 

 
 

10:40-11:00 C1-4 1Mangó Katalin, 1Fekete Ferenc, 1Kiss Ádám Ferenc, 1Fekete János, 
2Brueckner Edit, 2Garami Miklós, 2Bűdi Tamás, 3,4Micsik Tamás, 1Erdős 
Réka, 1Monostory Katalin 

 

1Természettudományi Kutatóközpont, Budapest,   

2Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika, Budapest,   

3Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókorház, Székesfehérvár,   

4Semmelweis Egyetem I.sz Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, 
Budapest 

 

A ciklofoszfamid kemoterápia hatékonysága és toxicitása a CYP2B6 
genetikai variabilitásának függvényében 

 
 

 

11:00-11:20 C1-5 Poór Miklós,  

PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs  

Ciklodextrinek protektív hatásának értékelése: predikció a 
komplexstabilitás alapján, valamint az in vitro és in vivo vizsgálati 
modellek eredményeinek összehasonlítása 

 

 
 

11:20-11:40 C1-6 1Buda István, 1Hirka Gábor, 2Lehel József, 3Budai Péter,  

1TOXI COOP ZRT. Toxikológiai Kutató Központ, Balatonfüred,   

2Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest,   

3MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi 
Tanszék, Keszthely 

 

Toxicitási vizsgálatok irányelvei és azok érvényesülése az in vitro  szem 
és a bőr irritációs vizsgálatok tervezése során 

 

 
 

11:40-12:00 C1-7 Hargitai Judit,  

CRL Hungary Kft. Veszprém, Szabadságpuszta  

Az OECD 492B módszer validálása és lehetséges szerepe napjaink 
toxikológiai vizsgáló rendszerében 

 
 

 

12:00-13:00 

 

Ebéd 
 

 
13:00-16:00 C2 Környezet és ökotoxikológiai szekció  

Elnök: Oláh Béla, Budai Péter  
 

 

13:00-13:20 C2-1 1Kiss Lola Virág, 1Nagy Péter, 1Hrács Krisztina, 2Sávoly Zoltán, 1Seres Anikó, 
1Bakonyi Gábor, 

 

1Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, 
Gödöllő,  

 

2Független kutató  

Cink hatásainak vizsgálata talajlakó fonálférgek, mint bioindikátorok 
segítségével: a közösségszerkezettől a toxikokinetikai megközelítésig 

 
 

 

13:20-13:40 C2-2 1,2Somogyvári Dávid,1,2Farkas Anna, 3Mörtl Mária, 3Székács András, 
1,2Győri János, 

 

1Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium, Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 

 

2Széchenyi terv Plusz RRF 2.3.1 21 2022 00008  

3MATE Környezettudományi Intézet, Gödöllő  

Neonikotinoid-indukált viselkedési és biokémiai változások a 
Dikerogammarus villosus tesztállatban 
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Ciklodextrinek protektív hatásának értékelése: predikció a 
komplexstabilitás alapján, valamint az in vitro és in vivo vizsgálati 
modellek eredményeinek összehasonlítása 

 

 
 

11:20-11:40 C1-6 1Buda István, 1Hirka Gábor, 2Lehel József, 3Budai Péter,  

1TOXI COOP ZRT. Toxikológiai Kutató Központ, Balatonfüred,   

2Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest,   

3MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi 
Tanszék, Keszthely 

 

Toxicitási vizsgálatok irányelvei és azok érvényesülése az in vitro  szem 
és a bőr irritációs vizsgálatok tervezése során 

 

 
 

11:40-12:00 C1-7 Hargitai Judit,  

CRL Hungary Kft. Veszprém, Szabadságpuszta  

Az OECD 492B módszer validálása és lehetséges szerepe napjaink 
toxikológiai vizsgáló rendszerében 

 
 

 

12:00-13:00 

 

Ebéd 
 

 
13:00-16:00 C2 Környezet és ökotoxikológiai szekció  

Elnök: Oláh Béla, Budai Péter  
 

 

13:00-13:20 C2-1 1Kiss Lola Virág, 1Nagy Péter, 1Hrács Krisztina, 2Sávoly Zoltán, 1Seres Anikó, 
1Bakonyi Gábor, 

 

1Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, 
Gödöllő,  

 

2Független kutató  

Cink hatásainak vizsgálata talajlakó fonálférgek, mint bioindikátorok 
segítségével: a közösségszerkezettől a toxikokinetikai megközelítésig 

 
 

 

13:20-13:40 C2-2 1,2Somogyvári Dávid,1,2Farkas Anna, 3Mörtl Mária, 3Székács András, 
1,2Győri János, 

 

1Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium, Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 

 

2Széchenyi terv Plusz RRF 2.3.1 21 2022 00008  

3MATE Környezettudományi Intézet, Gödöllő  

Neonikotinoid-indukált viselkedési és biokémiai változások a 
Dikerogammarus villosus tesztállatban 
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13:40-14:00 C2-3 1Major László, 1Budai Péter, 2Pintér Imre, 3Lehel József, 1Szabó Rita,  

1MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi 
Tanszék, Keszthely, 

 

2Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Járási Hivatal, 
Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Szolnok,  

 

3Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest  

Klórpirifosz és ciprodinil hatóanyagú peszticidek korai embriótoxicitási 
vizsgálata fácánembriókban 

 

 
 

14:00-14:20 C2-4 Göbölös Balázs, Bock Illés, Csenki-Bakos Zsolt, Tóth Gergő, Urbányi Béla, 
Kriszt Balázs, Szoboszlay Sándor, Háhn Judit, 

 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő 

 

Környezeti elemekben gyakran detektálható gyógyszer- és peszticid 
hatóanyagok és keverékeik ökotoxikológiai vizsgálata Aliivibrio fischeri-n 
és zebradánió embrión (Danio rerio) 

 

 
 

14:20-14:40 

 

Szünet 
 

 
 

14:40-15:00 C2-5 1Csenki Zsolt, 1Cserháti Mátyás, 2Plutzer Judit, 1,3Bakos Katalin, 4Kukolya 
József, 1Szabó István, 1Kriszt Balázs, 1Urbányi Béla 

 

1MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő,   

2Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest,   

3Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 4MATE Élelmiszertudományi és 
Technológiai Intézet, Gödöllő 

 

Magas szervesanyag tartalmú minták tesztelésének lehetőségei 
halembriókon mikroinjektálás segítségével 

 
 

 

15:00-15:20 C2-6 1Ivánovics Bence, 1Gazsi Gyöngyi, 2Póliska Szilárd, 3Tóth Márta, 1Staszny 
Ádám, 1Ács András, 1Kovács Róbert, 4Baska Ferenc, 2Domokos Apolka, 
2Varga Zsófia, 5Boda Zsófia, 3Bácsi Attila, 1Urbányi Béla, 1Csenki-Bakos 
Zsolt, 2,6Czimmerer Zsolt 

 

1MATE, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő,   

2DE ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen,   

3DE ÁOK, Immunológiai Intézet, Debrecen,   

4ÁTE, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék, Budapest,  

5ÁTE, Élelmiszerhigiéniai Tanszék, Budapest,  

6SZBK, Genetikai Intézet, Szeged  

61
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Egy inszekticid karbamát, a bendiokarb embrionális hatásainak 
vizsgálata zebradánión 

 
 

 

15:20-15:40 C2-7 Tarnawa Ákos, Kassai M. Katalin, Kende Zoltán, Jolánkai Márton,  

MATE, Agronómiai Intézet, Gödöllő  

Az évjárat és a termesztési tényezők hatása búzafajták termésének 
fuzárium fertőzöttségére és mikotoxin szennyezettségére 

 
 

 

15:40-16:00 C2-8 Pál Róbert, Noud van der Borg,  

Flextra-Lab Kft.  

Nagy érzékenységű PCB és PCDD elemzés GC-APCI-QTOF készülékkel  
 

 

17:30 

 

Közgyűlés 
 

 

20:00-02:00 

 

Záró Vacsora 
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2022. október 14., péntek 
 

 

07:00-07:30 

 

Greiner Frissítő futás reggeli futás 
 

 

08:00-10:00 

 

Regisztráció 
 

 
9:30-12:10 P1 Klinikai toxikológia szekció  

Elnök: Pap Csaba  
 

 

09:30-09:50 P1-1 Németh Gábor,  

World Courier Hungary Kft. Budapest  

World Courier – speciális logisztikai szolgáltatások  
 

 

09:50-10:20 P1-2 Jakab Dóra Orsolya, Elek István,  

Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai 
Toxikológia, Budapest 

 

Az intesztinális dekontamináció jelentősége elhúzódó hatású 
carbamazepin mérgezésben 

 
 

 

10:20-10:50 P1-3 Pap Csaba Zsolt,  

Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai 
Toxikológia, Budapest 

 

Görcs nincs, baj van - antiepileptikumok által okozott  

10:50-11:10 

 

Szünet 
 

 
 

11:10-11:40 P1-4 1Bakos Ágnes, 1Elek István, 2Mátyus Mária, 2Wolf Veronika,  

1Péterfy Sándor utcai Kórház, Sürgősségi Belgyógyászat és Klinikai 
Toxikológiai Osztály, Budapest, 

 

2MH EK JTKI Toxikológiai és Környezetanalitikai Alosztály, Budapest  

A rejtélyes baclofen mérgezés  
 

 

11:40-12:10 P1-5 Urbán Ildikó, Elek István,  

Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai 
Toxikológia, Budapest 

 

Ólom mérgezés: nehéz diagnózis?  

12:10-12:20 

 

Elnöki zárószó 
 

 
12:20-13:20 

 
Ebéd  

Perfect duo

GenElute-E & KOD One PCR Master Mix

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elérhetőségünk:
Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10.
1117 Budapest
rendeles@merckgroup.com
+36 1 463 8100

The life science business of Merck operates as
MilliporeSigma in the U.S. and Canada.
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SYNTHETIC CANNABINOIDS: HOW IT ALL BEGAN 
 
Auwärter Volker, 
Institute of Forensic Medicine, Medical Center – University of Freiburg, Freiburg, Germany 
 

Synthetic cannabinoids were introduced into the drug market more than ten years 
ago and have become an integral part of the case work in forensic chemistry and toxicology.  
In the beginning, the products containing these drugs were sold as legal cannabis substitutes 
and were declared to contain a mixture of various mildly psychoactive herbs. In late 2008, 
the chemicals responsible for the cannabis-like effects of these products were identified. 
Since then, more than 200 different compounds have been identified and monitored on the 
European market, belonging to several different structural classes. Major drivers for the 
ongoing development and introduction of new compounds are changes in national and 
international drug laws (both ban of single substances and generic laws), circumvention of 
drug tests, e.g. in urine samples, and the possibility of cheap production facilitated by high 
pharmacological potency and/or low-price availability of synthesis educts.  

Due to their toxicity that has to be rated much higher than the toxicity of cannabis, 
mass poisonings and death cases have been reported after the use of synthetic 
cannabinoids, and they are perceived as a threat to public health in many countries. In the 
last two years, CBD marijuana laced with synthetic cannabinoids and sold as ‘normal’ 
cannabis occurred on the market, aggravating this threat. In addition, the use of synthetic 
cannabinoids has spread among prisoners and other marginalised populations.  

In forensic toxicology, identification of new compounds as well as investigation of 
their metabolism, pharmacological activity, and toxicity have become important tasks. The 
high frequency of new compounds appearing on the market led to an ongoing cat-and-
mouse game, particularly challenging for toxicologists, lawmakers and law enforcement.  
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S1
Igazságügyi 

toxikológia szekció

SYNTHETIC CANNABINOIDS: HOW IT ALL BEGAN 
 
Auwärter Volker, 
Institute of Forensic Medicine, Medical Center – University of Freiburg, Freiburg, Germany 
 

Synthetic cannabinoids were introduced into the drug market more than ten years 
ago and have become an integral part of the case work in forensic chemistry and toxicology.  
In the beginning, the products containing these drugs were sold as legal cannabis substitutes 
and were declared to contain a mixture of various mildly psychoactive herbs. In late 2008, 
the chemicals responsible for the cannabis-like effects of these products were identified. 
Since then, more than 200 different compounds have been identified and monitored on the 
European market, belonging to several different structural classes. Major drivers for the 
ongoing development and introduction of new compounds are changes in national and 
international drug laws (both ban of single substances and generic laws), circumvention of 
drug tests, e.g. in urine samples, and the possibility of cheap production facilitated by high 
pharmacological potency and/or low-price availability of synthesis educts.  

Due to their toxicity that has to be rated much higher than the toxicity of cannabis, 
mass poisonings and death cases have been reported after the use of synthetic 
cannabinoids, and they are perceived as a threat to public health in many countries. In the 
last two years, CBD marijuana laced with synthetic cannabinoids and sold as ‘normal’ 
cannabis occurred on the market, aggravating this threat. In addition, the use of synthetic 
cannabinoids has spread among prisoners and other marginalised populations.  

In forensic toxicology, identification of new compounds as well as investigation of 
their metabolism, pharmacological activity, and toxicity have become important tasks. The 
high frequency of new compounds appearing on the market led to an ongoing cat-and-
mouse game, particularly challenging for toxicologists, lawmakers and law enforcement.  
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S1-1 150 ÉV IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATAI 
 

Süvegh Gábor, Rófusz Tímea, Hidvégi Előd, Kerner Ágnes, 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest 
 

Magyarországon 150 éve működnek igazságügyi szakértői intézetek. Az első ilyen 
intézetet a „bűnvádi ügyekben előforduló vegyelemzések” elvégzésére hozták létre 
Felletár Emil – az intézet első igazgatója – kezdeményezésére. Ez az intézet ma NSZKK 
Toxikológiai Szakértői Intézet néven működik. 

Az előadásban áttekintjük az intézet történetét, a jelentősebb ügyeket és az analitikai 
módszerek fejlődését. Megismerhetjük a korabeli eljárásokat, a szakértői munka 
nehézségeit. Végigkövethetjük az intézet feladatainak változását, az alkalmazott módszerek 
fejlődését. 

Kezdetben a rendkívüli, főleg mérgezéses halálesetek adták az intézet munkájának 
nagyobb részét, ma a kábítószerfogyasztással összefüggő esetek vannak túlnyomó 
többségben. A mérgezéses ügyekben megjelenő anyagok követték a mindennapi élet 
változását. Kezdetben az állati, növényi eredetű mérgek, illetve a XIX. században már nagy 
mennyiségben használt arzéntartalmú szerek fordultak elő, mára ezekkel a gyógyszerek, 
növényvédőszerek mellett csak elvétve találkozunk. 

A kémiai módszerek változása is követte a használt szerek, a vizsgálati igények 
változását. A Marsh próbától eljutottunk az UPLC/HRMS készülékig, az évi 70 ügytől a 10 000 
ügyig. 

 
Institutes of forensic sciences have been operating in Hungary for 150 years. The first 

institution of this kind was established to perform "chemical analyzes in criminal cases" on 
the initiative of Emil Felletár, the institute's first director. Today, it operates under the name 
of HIFS Department of Forensic Toxicology. 

In this presentation, we will review the history of the department, the most 
important cases, and the development of analytical methods. We can get to know the old-
time procedures and the difficulties of expert work. We can follow the changes in the 
department's tasks and the development of the applied methods. 

In the beginning, most of the department's work consisted of deaths investigation, 
mainly poisonings. Today, the vast majority are cases related to drug consumption. The 
materials appearing in poisoning cases followed the changes of everyday life. In the 
beginning, poisons of animal and plant origin and the arsenic-containing products already 
used in large quantities in 19th century were detected, nowadays we only rarely encounter 
these substances. 

The applied chemical methods also followed the change in the materials used and 
the testing needs. We went from the Marsh test to the UPLC-HRMS instruments, from 70 to 
10,000 cases per year. 
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S1-2 SZINTETIKUS OPIOIDOK MINT ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
(2009–2022): KRONOLÓGIAI, KÉMIAI ÉS FARMAKOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS 
 
Ujváry István, 
iKem BT, Budapest 
 

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2022. 
évi jelentése szerint a természetes és (fél)szintetikus opioidok használatának prevalenciája 
alacsonyabb, mint más kábítószereké, de továbbra is ezek a szerek okozzák a legtöbb 
egészségi ártalmat: az Európai Unióban 2020-ban bejelentett halálos túladagolások mintegy 
háromnegyedében azonosítottak valamilyen opioidot. Bár a heroin továbbra is a 
leggyakrabban használt tiltott opioid és a kábítószer okozta halálesetek legtöbbjéért felelős 
szer Európában, egyre aggályosabb az elmúlt évtizedben megjelent nagyszámú szintetikus 
opioid szerepe. Az EMCDDA 25 éve létrehozott Korai Jelzőrendszere által jelenleg 
figyelemmel kísért mintegy 900 új pszichoaktív anyag (ÚPA) közül 74 szintetikus opioid. Az 
első ilyen opioid ÚPA a fájdalomcsillapító tramadol bioaktív metabolitja, a mu opioidreceptor 
agonista O-dezmetil–tramadol (ODT) volt (2009. június). Ezek az opioidok kémiai szerkezetük 
alapján 5 csoportba sorolhatóak: fentanilanalogonok (karfentanil, ciklopropilfentanil, 
akriloilfentanil, stb.; összesen 37 vegyület), aminocsoportot tartalmazó 
ciklohexánszármazékok (U-sorozat, furanil UF-17, stb.; összesen 16 vegyület), 
benzimidazolszármazékok (etonitazén analogonok és a ’brorphine’; összesen 10 vegyület), 
piperazinszármazékok (MT-45, AP-237, stb.; összesen 4 vegyület) és egyéb anyagok 
(tianeptin, piperidiltiambutén, metadon analogonok, stb.; összesen 7 vegyület). Néhány 
kivételtől eltekintve az újonnan megjelent szintetikus opioidok farmakológiai hatásai alig 
ismertek. 

Támaszkodva a szerzőnek az EMCDDA adatgyűjtési és kockázatértékelési 
tevékenysége során szerzett tapasztalataira, az előadás a legfrissebb irodalmi adatok alapján 
röviden áttekinti az opioid ÚPA egyes csoportjainak európai megjelenését, a nemzet(köz)i 
szabályozás nehézségeit, valamint a főbb vegyületek ismert hatásait. Az előadás felhívja a 
figyelmet arra, hogy a kémiai szerkezet olykor csekélynek tűnő módosításai a farmako-
toxikológiai tulajdonságok jelentős változását okozhatják. 
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S1-3 LEFOGLALT KÁBÍTÓSZEREK VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI 2020-2022 
 
Csesztregi Tamás, 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet, Budapest 
 

A büntetőeljárásokban lefoglalt kábítószergyanús anyagok igazságügyi szakértői 
vizsgálatát a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézete 
végzi. Az előadás bemutatja a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján az elmúlt 
években kirajzolódó főbb trendeket, az utcai forgalomban megjelenő új anyagokat, illetve az 
ezek analitikai vizsgálatával kapcsolatos kihívásokat és eredményeket. 
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S1-4 KÁBÍTÓSZER-, GYÓGYSZER- ÉS ÚJ PSZICHOAKTÍV SZER FOGYASZTÁS A KÖZLEKEDÉSI 
BALESETET OKOZÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK KÖRÉBEN (2014-2018). 
 
1Institóris László, 2Hidvégi Előd, 1Kovács Katalin, 1Jámbor Ákos, 3Rárosi Ferenc, 2Dobos 
Adrienn, 2Révész-Schmehl Hajnal, 2Süvegh Gábor, 1Varga Tibor, 1Kereszty Éva M., 
1SZTE SZAOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged, 2NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet, 
Budapest, 3SZTE SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged 
 

Az NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézetében 2014. jan. 1. és 2018. dec. 31. között 
609, feltehetően pszichoaktív szert használó, balesetet okozó gépjárművezető vér-, ill. 
vizeletmintáját analizáltuk klasszikus kábítószerekre (KKSZ), gyógyszerekre és új pszichoaktív 
anyagokra (NPS), az adatok feldolgozása az SZTE SZAOK Igazságügyi Orvostani Intézetében 
történt.  

Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy (1) változott-e az említett populáció pszichoaktív 
szerhasználatának struktúrája a vizsgálati periódus során? (2) Milyen volt a közlekedési 
balesetek időbeli, illetve típus és kimenetel szerinti megoszlása? (3) Van-e összefüggés a 
balesetek típusa, kimenetele és a szerfogyasztás között? (4) A leggyakrabban használt 
pszichoaktív szerek és gyakoribb kombinációik prevalenciájának összehasonlítása a 
feltehetően pszichoaktív szereket használó gépjárművezetőkével. 

Eredmények: A 609 vizsgált személy (437 férfi és 59 nő) 81%-a bizonyult pozitívnak. 
Klasszikus kábítószereket (KKSZ) 228 személy (korcsoport max.: 25-34 év), gyógyszereket 217 
fő (korcsoport max.:35-49 év), stimuláns NPS-t (sNPS) 31 személy (korcsoport max.: 25-34 
év), szintetikus kannabinoidokat (SC) 82 személy (korcsoport max.: 18-24 év) mintájából 
lehetett kimutatni. Évek szerint vizsgálva a KKSZ, a gyógyszer és a SC-ok használata 
folyamatosan emelkedett, az sNPS gyakorisága 2016-tól jelentősen csökkent. A balesetek 
száma a hétvégéken, egy napon belül 12 és 18 óra között, illetve ősszel és télen mutatott 
maximumot. Éves összehasonlításban az anyagi kárral és személyi sérüléssel járó balesetek 
aránya nem változott, a halálos baleseteké a 2014-es 3%-ról 9-12%-ra emelkedett. A halálos 
balesetek okozóinál leggyakrabban amfetamin, kokain és THC, az anyagi kárral és személyi 
sérüléssel járó balesetek okozóinál főként alprazolam, clonazepam, amfetamin és 5F-MDMB-
PINACA volt kimutatható. 

Megbeszélés: A pszichoaktív szerek gyakoriságát a feltételezett pszichoaktív szereket 
használó gépjárművezetőkével összehasonlítva azt találtuk, hogy azoknak a száma, akiknek a 
mintájában aktív komponensként egy benzodiazepin, vagy két benzodiazepin kombinációja 
volt jelen, szignifikánsan magasabb volt a balesetet okozó gépjárművezetők körében. Az 
eredmények szerint a benzodiazepinek okozta baleseti kockázat magasabbnak tűnik, mint 
azt korábban gondoltuk. Mivel arra nem volt lehetőség, hogy különbséget tegyünk a 
benzodiazepineket orvosi előiratra, illetve alkalomszerűen használók között csak 
feltételezhetjük, hogy a vezetők többsége abúzus-szerűen használta ezeket a származékokat. 
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S1-5 RÉGI-ÚJ PSZICHOAKTÍV SZER: A KRATOM 
  
Lakatos Ágnes, Lelovics Vanessza, Hesszenberger Dávid, Mayer Mátyás, Lajtai Anikó,  
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs 
 

Az elmúlt évtizedben megszokottá vált, hogy újabb és újabb szintetikus addiktív 
szereket találtunk sürgősségi klinikai esetekből származó vagy igazságügyi mintákban. Az 
utóbbi időben újdonságként több esetben mitragynin csúcs jelent meg a szérum vagy 
vizeletminta kromatogramján. A mitragynin a kratom (Mitragyna speciosa) növény 
alkaloidja. Ez a kávécserjéhez (Rubiaceae) hasonló örökzöld növény Távol-Keleten: 
Indonéziában, Malajziában, Thaiföldön honos. Ezeken a vidékeken évszázadok óta használták 
a leveleket rágcsálva stimulálószerként (kisebb dózisban), illetve a szárított levelekből főzött 
teát fájdalomcsillapító és narkotikus hatása miatt (nagyobb dózisban). Amerikában és 
Európában csak pár évtizede jelent meg, a szárított, porított levelet árulják. A mitragynin a µ 
opioid receptorokhoz kötődik, szelektív agonista. Addiktív, de a hatása nem olyan drámai, 
mint a heroinnak. Használják az ópiátok helyett, illetve a róluk való leszokás segítésére. 
Néhány országban tiltott, Magyarországon legális. 

A mitragynint és származékait 2020 végén mutattuk ki előszőr egy sürgősségi 
osztályról érkezett betegmintában, szérumban és/vagy vizeletben Shimadzu TOXI.S.II HPLC-
DAD készülékünkön. Azóta több esetben is előfordult. 

Szérummintákban 0,05 µg/ml és 1 µg/ml közötti mitragynin koncentráció értékeket 
mértünk. Vizeletmintákban ennél is szélesebb koncentráció tartományt tapasztaltunk. Volt 
olyan eset, hogy a kratom alkaloidjai önmagukban fordultak elő, és olyan is, amikor más 
szerekkel együtt. 

A klinikai laboratóriumi toxikológia gyakorlatában gyakran találunk olyan anyagokat a 
biológiai mintákban, amikről nincs tapasztalatunk, így szükséges új információkat és 
standardokat beszereznünk. Nem tudhatjuk, hogy egy-egy váratlan eredmény milyen 
gyakorisággal fog megismétlődni. 
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S1-6 A CBD-OLAJ FOGYASZTÁSÁNAK IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIAI VONATKOZÁSAI  
 
Dobos Adrienn, Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Bódi-Jenei Nikolett, Kovács Anikó, 
Sebők Olivér Marcell, Szabó Levente, Szabó-Egri Edit, Süvegh Gábor, Tajti László Balázs,  
Zséli Györgyi, 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest  
 

A napjainkban egyre gyakrabban használt, jelentős kannabidiol (CBD)-tartalommal 
rendelkező készítmények magukban foglalják pl. a CBD-olajat, vagy a CBD-tartalmú ún. „e-
liquideket”, amelyek kisebb arányban ∆9-tetrahidrokannabinolt (THC) is tartalmazhatnak. Az 
igazságügyi toxikológiai vizsgálatok esetében a 2021. évben olyan védekezési mód bukkant 
fel a THC és bomlástermékeire nézve pozitív mintákat adók részéről, mely szerint a vizsgálat 
pozitivitását CBD-olaj fogyasztása okozta. A kérdés csupán a kötelezően monitorozott THC-
bomlástermékek koncentrációja alapján nem ítélhető meg, így a védekezés nem cáfolható, 
hiszen általában nem lehet kizárni a nagyobb dózisú CBD-olaj fogyasztását. 2022. 
februárjától kezdődően emiatt kezdtünk bele a CBD-nek és metabolitjainak, főként a 7-
karboxi-CBD-nek (CBD-COOH) a monitorozásába.  

Adatbázisba rendeztük a 2022. április eleje és június közepe között vizsgált vér- ill. a 
2022. február óta monitorozott vizeletminták CBD-COOH/THC-COOH arányait. A 
vizeletminták LC-MS/MS megerősítő vizsgálata során CBD, vagy metabolitjai tekintetében 
87 db volt pozitív: a teljes CBD-COOH/THC-COOH koncentrációarány átlaga 2,80 volt 
(medián: 0,62). Az arányok értelmezéséhez összehasonlító adatok elemzése is szükséges. 
Ezért 5%-os teljes spektrumú CBD-olaj kontrollált körülmények közt való egyszeri (n=3), 
illetve egy héten keresztül napi rendszerességű (n=2) fogyasztása alapján ürülésvizsgálatot 
végeztünk. A naponta elfogyasztott CBD mellett a szervezetbe jutó 0,23–0,44 mg THC egy 
hét után pozitivitási határérték (15 ng/ml) közeli THC-COOH-koncentrációt eredményezett a 
vizsgált vizeletekben. Ezután a 87 hatósági lefoglalásból és az ürülésvizsgálatból származó 
CBD- és THC-pozitív mintákon klaszteranalízist végeztünk. A rendelkezésre álló eddigi adatok 
szerint akkor zárható ki nagy valószínűséggel a CBD-olajas védekezés, ha a CBD-COOH/THC-
COOH kisebb, mint 2. CBD-termék fogyasztása akkor valószínűsíthető, ha az arány nagyobb, 
mint 3.  

A kannabinoid-pozitív 238 db vérminta adatait felhasználva a CBD-COOH 
tekintetében pozitív minták száma 57 volt (24%; GC-MS/MS). A szabad CBD-COOH/THC-
COOH koncentrációarány átlaga 0,57 volt (medián: 0,12).  

Az arányérték megbízhatóságát csökkentheti az a jelenség, hogy a hasonló szerkezet 
miatt a CBD bizonyos esetekben (pl. a termikus gyűrűzáródás) THC-vá alakulhat át. Ennek 
mértékéről az e-cigarettáknál nem rendelkezünk elég adattal. Munkánk második részében 
így egy kereskedelmi forgalomban kapható e-cigaretta és CBD-tartalmú e-liquid 
használatával mesterséges rendszerben határoztuk meg az átalakulás mértékét két 
különböző teljesítményű (15 és 28 W) ún. kazánnál. Az elnyeletést metanollal végeztük. GC-
MS/MS méréseink során az e-liquidben tapasztalt THC/CBD tömegarány 0,03% volt. Az e-
cigaretta által kibocsátott, majd elnyeletett gőz összetételére nézve csak a 28 W-os kazán 
esetében tapasztaltunk ehhez képes szignifikáns eltérést, méréseink szerint tehát kevesebb, 
mint 0,01%-ban keletkezett a CBD-ből THC.  
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S2-1 KÖRNYEZETI ELEMEKBEN GYAKRAN DETEKTÁLHATÓ GYÓGYSZER- ÉS PESZTICID 
HATÓANYAGOK ÉS KEVERÉKEIK SZUBLETÁLIS TOXIKOLÓGIAI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 
ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) EMBRIÓN  
 
Bock Illés, Göbölös Balázs, Csenki-Bakos Zsolt, Tóth Gergő, Kriszt Balázs, Szoboszlay Sándor, 
Urbányi Béla, Háhn Judit 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, 
Gödöllő 
 

A környezetbe kikerülő gyógyszer- és peszticid hatóanyagok a különböző környezeti 
elemekben multikomponens keverékek formájában vannak jelen, és egymással 
kölcsönhatásba léphetnek, ezáltal akár növelve az egyes anyagok toxicitását. Az egyes 
vegyületek ökotoxikológiai vizsgálatakor a letális koncentráció értékek meghatározása 
mellett a szubletális hatások felmérése is elengedhetetlen, az egyedi vegyületekre és a 
keverékeikre nézve egyaránt. 

Vizsgálataink során a környezeti elemekben leggyakrabban előforduló három 
gyógyszerhatóanyag, a diclofenac (DCF), ibuprofen (IBU) és carbamazepine (CBZ), valamint 
három peszticid hatóanyag, az S-metolachlor (MTC, herbicid), a tebuconazole (TBZ, fungicid) 
és a terbuthylazine (TRB, herbicid) szubletális toxikus hatásait vizsgáltuk. Az egyes 
hatóanyagok és 57 (1:1 arányú, 2-6 tagú) lehetséges kombinációjuk hatásait 120 órás akut 
zebradánió embrió toxicitási teszttel (ZETA, Zebrafish Embryo Toxicity Assay) vizsgáltuk. Az 
egyes vegyületek esetében szakirodalmi adatok alapján választottuk ki a kezelési 
koncentrációkat, míg a keverékek esetében minden tesztet azonos koncentrációkon 
végeztünk (60 mg/l, 30 mg/l, 15 mg/l, 7,5 mg/l, 3,75 mg/l). 

Minden 120 órás teszt végén a túlélő egyedek alábbi szubletális tüneteit jegyeztük 
fel: ödémák, gerinctorzulás (a test tengely görbülete), fel nem fúvódott úszóhólyag, ki nem 
kelt embriók. Olyan mértékű torzulás esetén, ahol az egyes tünetek már nem különíthetők el 
egymástól, teljes testtorzulást jegyeztünk fel. Minden tünet esetében megvizsgáltuk, hogy a 
keverékeket alkotó egyedi anyagok valamelyikéhez képest a keverék hatására a tünet kisebb 
koncentráción jelent meg vagy teljesen új tünetként jelentkezett. A jellemző tüneteket 
mutató embriókról minden vizsgálat végén fényképet készítettünk kamerával felszerelt 
sztereomikroszkóp segítségével (Leica M205 FA). 

Az egyes hatóanyagok esetében kizárólag a DCF idézett elő teljes testtorzulást. 
Ödéma minden vizsgált anyag esetében, gerinctorzulás az IBU kivételével minden anyagnál, 
a fel nem fúvódott úszóhólyag pedig a DCF és az MTC hatására jelentkezett. A CBZ, MTC és 
TBZ esetében találtunk olyan embriókat, amelyek a 120 órás teszt végére nem keltek ki. 

Az 57 kombináció közül az ödéma 47 esetben, a gerinctorzulás 32 esetben, a fel nem 
fúvódott úszóhólyag 26 esetben, az egyedi anyagok valamelyikéhez képest kisebb 
koncentráción jelent meg, illetve 44 esetben az embriók kisebb koncentrációkon sem keltek 
ki a teszt végére. A teljes testtorzulás 32 kombináció esetében új tünetként jelent meg, 
amelyekből 5 nem tartalmazott DCF-ot. 

Bizonyos kombinációk esetében egyes hatóanyagok már környezetileg releváns 
koncentrációban voltak jelen a teszt során, bizonyítva, hogy mindenképpen szükséges a 
környezeti elemek ökotoxikológiai vizsgálata során figyelembe venni az aktív hatóanyagok - 
gyakran egymás toxicitását erősítő – kölcsönhatásait is. 

A munkát a TKP2020-NKA-16, 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239, az ÚNKP-20-4-II és az 
ÚNKP-21-4-II pályázatok támogatták.  
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S2-2 A XENOÖSZTROGÉNEK RÖVID ÉS HOSSZÚTÁVÚ HATÁSAINAK IN VIVO KIMUTATÁSÁRA 
ALKALMAS ZEBRADÁNIÓ MODELL (CHILI-B) JELLEMZÉSE 
 
1Csenki Zsolt, 1Volner Cintia, 1Bock Illés, 1,2Bakos Katalin, 2Hidvégi Boldizsár, 1Szabó István, 
1Urbányi Béla 
1MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő 2Premontrei Iskolaközpont, 
Gödöllő  
 

Az ösztrogénhatású anyagok a természetes közegek közül legnagyobb mértékben a 
felszíni vizeinket szennyezik. A halak, amelyek az egyetlen olyan gerinces csoport képviselői, 
amelyek a teljes életciklusukat a vízben töltik, fokozottan ki vannak téve a hatásaiknak. A 
xenoösztrogének halakra gyakorolt rövidtávú hatásai laborkörülmények között jól 
modellezhetőek és vizsgálhatóak akár in vivo körülmények között is, a hosszútávú 
vizsgálatoknál a szervi/szöveti elváltozások modellezése azonban csak korlátozottan 
lehetséges, illetve ez esetben az in vivo vizsgálati lehetőségek lényegében hiányoznak. 

A zebradánió (Danio rerio), mint kísérleti modell nyújtotta előnyöket kihasználva a 
célunk egy olyan biomarker vonal létrehozása volt, amely segítségével egyszerre 
követhetőek nyomon az ösztrogénhatású anyagok okozta rövidtávú (vitellogenin-termelés 
változása), valamint hosszútávú (ovotesztisz kialakulása) élettani folyamatok az állat 
elpusztítása nélkül. 

A Chili-B fantázianevű vonal kialakításában három, már létező zebradánió vonal került 
felhasználásra. A Chili-B alapját a Casper (roy-/-;nacre-/-) zebradánió adja, amely egy adult 
korban is transzparens pigmentmutáns vonal, emiatt in vivo megfigyelhetőek rajtuk a belső 
szervek a hasfalon keresztül. A vonalba klasszikus eljárással kereszteztünk be egy rövidtávú 
ösztrogénhatáshatás kimutatására alkalmas (vtg1:mCherry), illetve egy petesejtmarkerként 
használható (β-act:YFP) transzgént. Ez utóbbival a hím halakban a xenoösztrogének 
hosszútávú hatásának eredményeként a herében megjelenő petesejtképződést (ovotesztisz) 
kívántuk modellezni. 

A keresztezési lépések befejezése után, elkészítettük a Chili-B vonal életciklus 
atlaszát. Ehhez a termékenyülést követően az első öt napon naponta, majd az ivarérésig 
hetente készítettünk fénymikroszkópos, illetve fluoreszcens (YFP és mCherry filter) 
reprezentatív felvételeket a vonal egyedeiről.  

A Chili-B vonal toxikológiai alkalmazhatóságát az ösztrogénhatású anyagok két 
élettani hatásának, a vitellogenin-termelés indukciójának és az ovotesztisz kialakulásának 
szemszögéből vizsgáltuk adult hímeken. A vitellogenin-indukció vizsgálatához 100 µg/l-es 
ösztradiol (E2) koncentrációval kezeltük az egyedeket. A kezelés hatására már kevesebb, 
mint 24 óra elteltével meg lehetett figyelni a vörös fluoreszcens jelet a kezelt egyedek 
májában. Az ovoteszisz kiváltásához szintetikus ösztrogén (EE2) kezeléseket végeztünk 100 
ng/l-es koncentráción 28 napon keresztül 10 ivarérett hím bevonásával, félstatikus 
rendszerben. A kísérlet végén három egyednél sikerült fluoreszcens mikroszkóp alatt in vivo 
megfigyelni a petesejtek megjelenését a herében. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a Chili-B vonal alkalmas alternatíva az 
ösztrogénhatású anyagok rövid és hosszútávú élettani hatásainak modellezésére halak 
esetében. A használatával folyamatukban is vizsgálhatóvá válnak az egyes elváltozások, akár 
ugyanazon az egyeden is, amellyel jelentősen csökkenthető a kísérletekbe bevont egyedek 
száma. 
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S2-3 GYÓGYSZERIPARI HATÓANYAG CSOPORTOK LEBONTÁSÁRA KÉPES BAKTÉRIUM 
TÖRZSGYŰJTEMÉNY VIZSGÁLATA 
 
1Harkai Péter, 1Szoboszlay Sándor, 1Awode Maryam Funmilayo, 1Háhn Judit, 1Sebők Rózsa, 
2Benedek Tibor, 2Pápai Márton, 2Bedics Anna, 1Kriszt Balázs 

1Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, 
Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő, 2Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, 
Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Molekuláris ökológia Tanszék, Gödöllő 

 
A nem szteroid gyulladáscsökkentők csoportjába tartozó diklofenák (DCF) és 

ibuprofén (IBU), valamint az antiepileptikumként ismert karbamazepin (CBZ) a három 
leggyakrabban használt gyógyszerhatóanyag, amelyek hozzájárulnak a vízi környezet 
szennyezéséhez. Ezeket a vegyi anyagokat rendszeresen a felszíni vizekbe engedik, ami egyre 
nagyobb veszélyt jelent a környezetre és a közegészségre egyaránt, ráadásul sok 
szennyvíztisztító telep nem képes eltávolítani a káros vegyületeket, beleértve a 
gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat és hormonokat. A víztestekben való növekvő 
koncentrációjuk komoly aggodalomra ad okot, ezért átfogó tudományos stratégiára van 
szükség az eltávolításukhoz. A természetes környezetben élő mikroorganizmusok döntő 
szerepet játszhatnak az ökoszisztéma öntisztulási folyamataiban, például a szennyező 
anyagok biológiai lebontásában. A kivételes biodegradációs képességgel rendelkező 
baktériumok felhasználhatók olyan biotechnológiai alkalmazások kifejlesztésében, amelyek 
célja a gyógyszerhatóanyag-maradványok vízi élőhelyekről való biológiai eltávolítása.  

 E tanulmány fő célja egy olyan víz- és üledékmintákból nyert baktérium 
törzsgyűjtemény eredendő gyógyszerhatóanyag lebontó képességének felmérése volt, 
amelynek tagjait szelektív dúsítási lépés nélkül gyűjtötték egy hazai édesvízi 
ökoszisztémából. Célul tűztük ki a biodegradációs-képesség vizsgálata mellett a 
bontóképességgel rendelkező törzsek biodetoxifikációs hatékonyságának feltárását. 

Összesen 64 különböző fajhoz sorolt, a Balaton vízgyűjtő rendszeréből izolált 
baktériumtörzset vizsgáltunk. Az izolált törzsek DCF, IBU és CBZ vegyületek biológiai lebontó 
képességét először a „rezazurin” szűrővizsgálattal vizsgáltuk 96 lyukú mikrotiter lemezeken. 
A Chryseobacterium indoltheticum B46, Janthinobacterium lividum B48, Flavobacterium 
defluvii B96, Aeromonas popoffii B108, Mucilaginibacter sp. B134 és Flavobacterium 
araucananum B159 törzseket Mann-U Whitney statisztikai elemzések után potenciális 
lebontóknak tekintettük. A gyógyszeres lebontást tovább vizsgáltuk HPLC-módszerrel, hogy 
meghatározzuk a hat fent említett törzs által végzett százalékos lebontást. A DCF (1,5 mg/l) 
koncentrációjának jelentős csökkenését a Janthinobacterium lividum B48 (76,9%), 
Aeromonas popoffii B108 (73,9%), Mucilaginibacter sp. B134 (94,9%) és Flavobacterium 
araucananum B159 (92,1%) törzsek esetében figyeltük meg, míg a Mucilaginibacter sp. B134 
törzs a CBZ (1,5 mg/l) kiindulási koncentrációjának csökkentésére volt képes kisebb 
hatékonysággal (24,6%). Végül Aliivibrio fischeri akut citotoxicitást mérő teszttel vizsgáltuk a 
bomlási melléktermékek tesztorganizmusra gyakorolt hatását.  Ezek alapján biológiai 
lebontás során keletkezett maradékanyagok kevésbé bizonyultak toxikusnak a csak 
gyógyszerhatóanyagot tartalmazó abiotikus kontrollhoz képest, tehát a törzsek képesek 
voltak a vegyületek biodetoxifikációjára.  

A munkát a TKP2020-NKA-16, az 2018-2.1.16-TÉT-IL-2018-00002 és az ÚNKP-21-4-II 
pályázatok támogatták.  
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S2-4 ALTERNARIOL METABOLITOK KÖLCSÖNHATÁSAINAK VIZSGÁLATA SZÉRUM 
ALBUMINNAL ÉS CIKLODEXTRINEKKEL 
 
Vilmányi Péter, Lemli Beáta, Poór Miklós 
PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs 

 
Az Alternariol (AOH) mikotoxin elsősorban Alternaria penészgombák által termelt, 

toxikus sajátságú másodlagos anyagcseretermék. Megtalálható többek között borban és 
paradicsom-alapú élelmiszerekben szennyezőként. Az AOH akut toxicitása alacsony, azonban 
a krónikus, nagymértékű expozíció endokrin diszruptor és karcinogén hatásokat 
eredményezhet. Az AOH konjugátumai szintén megtalálhatóak különböző élelmiszerekben, 
pl. a glükozidok és a szulfátok ún. maszkolt/módosított származékai az anyavegyületnek, 
amelyeket a növény, vagy maga a fonalas gomba állít elő. Fontos kiemelni azt is, hogy a 
táplálékkal elfogyasztott AOH-konjugátumok egy része a szervezetben visszaalakul a 
toxikusabb anyavegyületté. Emellett, a szulfát metabolitok képződését in vivo is leírták 
emlősökben. Célunk olyan toxinkötő molekulák azonosítása volt, amelyek alkalmasak 
lehetnek az AOH-metabolitok extrakciójára, például toxineltávolítás vagy analitikai 
mintadúsítás céljából. 

Vizsgálatunk során az alternariol-szulfát (AS), alternariol-glükozid (AG), alternariol-
metiléter (AME), alternariol-metiléter-szulfát (AMS) és alternariol-metiléter-glükozid (AMG) 
kölcsönhatásait tanulmányoztuk szérum albuminnal és ciklodextrinekkel. A mikotoxin-
albumin és a mikotoxin-ciklodextrin kölcsönhatásokat fluoreszcencia spektroszkópiai 
módszerekkel vizsgáltuk. Az AOH-metabolitok extrakcióját vízben nem oldódó 
mikrogyöngyökhöz kötött β-ciklodextrin polimerrel teszteltük, majd a mikotoxinok 
mennyiségi meghatározása HPLC-FLD módszerrel történt. 

A glükozidok gyengébb, az AME közepesen erős kölcsönhatásokat alakítottak ki 
szérum albuminnal. Azonban a szulfát metabolitok kifejezetten magas affinitással (Ka = 4,0 × 
10^5 – 1,3 × 10^6 l/mol) kötődtek a fehérjékhez. E vizsgálatokban humán, marha, sertés és 
patkány albuminokat is teszteltünk, ami során a legstabilabb komplexek jellemzően a 
patkány albuminnal képződtek, de összességében csak kismértékű faji eltéréseket 
tapasztaltunk. Hasonlóan az anyavegyülethez, a szulfobutil-β-ciklodextrin és a sugammadex 
(egy kémiailag módosított λ-ciklodextrin) viszonylag magas affinitással kötötték a vizsgált 
mikotoxin metabolitokat. Az AME-sugammadex komplex volt egyértelműen a legstabilabb 
(Ka = 1,1 × 10^4 l/mol). A β-ciklodextrin gyöngypolimer az AS, AME és AMS kb. 95%-át 
távolította el vizes oldatból, tehát hasonló hatékonysággal tudta megkötni e metabolitokat, 
mint az AOH-t. Azonban a glükozidok esetében a polimer kötőképessége ettől látványosan 
elmaradt. 

Eredményeink alapján az albumin és egyes ciklodextrinek ígéretes kötőmolekuláknak 
tűnnek, főként az AME és a szulfát metabolitok esetében. Így e kölcsönhatások alkalmazása 
felmerülhet analitikai mintadúsítás vagy italok toxintartalmának csökkentése céljából. 
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S2-5 ALTERNATÍV, IN VITRO ÖKOTOXIKOLÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA MIKOTOXINOK 
BIODETOXIFIKÁCIÓJÁNAK SZŰRÉSÉRE 
  
1Kozár-Risa Anita, 1Tóth Gergő, 1Háhn Judit, 2Varga Emese, 3Tóth Fanni, 1Kaszab Edit, 
1Cserháti Mátyás, 1Kriszt Balázs 
1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, 
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Intézet, Budapest, 3Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék, Budapest 

 
A mikotoxinok a penészgombák másodlagos anyagcseretermékei, amelyek 

leggyakrabban a gabonafélékben fordulnak elő, és könnyen bekerülnek az élelmiszerláncba. 
A mikotoxinok előfordulása jelentős globális kihívást jelent, amelyet növekvő állati és emberi 
egészségügyi kockázatok és hatalmas pénzügyi veszteségek kísérnek az élelmiszer- és 
takarmánytermelő iparban. A mikotoxinok eltávolítására/csökkentésére szolgáló hatékony 
biológiai módszernek képesnek kell lennie a mikotoxinok eltávolítására vagy inaktiválására 
anélkül, hogy toxikus maradékanyagok keletkeznének. Változatos kémiai szerkezetük miatt 
számos veszélyes biológiai hatásuk van. Nemcsak az anyavegyület, hanem az anyagcsere 
során megjelenő bomlástermékeik is fokozott toxicitással bírhatnak. E veszélyes vegyületek 
detektálása kémiai-analitikai módszerekkel könnyen elvégezhető, de az anyavegyület és 
bomlástermékeik által okozott biológiai hatások kimutatása kihívást jelent. Az alternatív, in 
vitro ökotoxikológiai vizsgálatok alkalmazása hatékony módja lehet a toxikus hatások 
felderítésének. 

A mikotoxinok együttes előfordulása az élelmiszerekben és takarmányokban 
világszerte egyre nagyobb problémát jelent, ami miatt multitoxin (aflatoxin-B1, 
deoxinivalenol, T-2 toxin, zearalenon) biodegradációs kísérleteket állítottunk be. A multitoxin 
tartalmú mintákban az aflatoxin-B1 és bomlástermékeinek genotoxikus hatását SOS-Chromo 
teszttel, a zearalenon és bomlástermékeinek ösztrogénhatását BLYES-teszttel ellenőriztük. A 
deoxinivalenol és T-2 hatásának vizsgálatára egy élesztőgomba faj, a Kluyveromyces 
marxianus GK1005 törzsét alkalmazó biotesztet módosítottuk úgy, hogy az alkalmas legyen 
T-2 toxin degradációjára potenciálisan képes baktérium nemzetségek (n=11) 
biodetoxifikációs képességének érzékeny szűrésére - a tesztszervezet növekedését és/vagy 
β-galaktozidáz enzim aktivitás gátló hatás megszüntetésének kimutatása által.   

A módosított Kluyveromyces marxianus biotesztet a baktériumtörzsek T-2 toxin 
detoxifikációs potenciáljának szűrésére történő adaptálása eredményeként sikeresen 
kiválasztottuk azokat a baktériumtörzseket, amelyek képesek voltak a T-2 toxin biológiai 
hatásainak megszüntetésére. A módosított bioteszt a biodegradációs kísérletben alkalmazott 
toxin-koncentráció esetén viszont nem alkalmas a deoxinivalenol hatásának ellenőrzésére. 
Eredményeink szerint a Comamonas, Glutamicibacter és Rhodococcus nemzetségekhez 
tartozó törzsek képesek egyidőben, két mikotoxin (aflatoxin-B1 és T-2 toxin) lebontására és 
detoxifikálására, anélkül, hogy toxikus metabolitok keletkeznének. Az alkalmazott 
baktériumok a jövőben több mikotoxinnal való szennyezettség esetén sikeresen 
alkalmazhatók lehetnek biodegradációs és biodetoxifikációs folyamatokban. 

A kutatást az NVKP_16-1-2016-0035, NKFIH-831-10/2019, TKP2020-NKA-16 és a 
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239 számú projektek támogatták. 
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S2-6 AZ OCHRATOXIN ÉS A KURKUMA HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSAINAK VIZSGÁLATA AZ 
ANTIOXIDÁNS RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁRA BROJLERCSIRKÉKBEN  
 
Kövesi Benjamin1, Kulcsár Szabina1,2, Zándoki Erika2, Erdélyi Márta1, Ancsin Zsolt1, Balogh 
Krisztián1,2, Mézes Miklós1.2 
1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani és Takarmányozástani Intézet, 
Takarmánybiztonsági Tanszék, Gödöllő 
2 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani és Takarmányozástani Intézet, ELKH-
MATE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár 
 

Ismert, hogy a szabadgyökök képződése és az ebből következő oxidatív stressz 
indukciója szerepet játszik egyes mikotoxinok toxicitásában. Az ochratoxin A (OTA) 
nefrotoxikus, hepatotoxikus, neurotoxikus, teratogén és immuntoxikus mikotoxin. A 
kurkumából származó bioaktív hatóanyag, így például a kurkumin, természetes antioxidáns, 
így fontos szerepet játszhat a mikotoxinok által okozott toxikus hatások enyhítésében 
és/vagy megelőzésében. Az e hatásokban szerepet játszó mechanizmusok és útvonalak 
ugyanakkor még nem teljesen ismertek. Vizsgálatunk célja volt, hogy felmérjük az OTA 
hatását, valamint a kurkuma hatékonyságát az OTA által kiváltott oxidatív stressz 
ellensúlyozására, ezen belül kiemelten a glutation redoxrendszerre és annak szabályozására 
brojlercsirkék veséjében. Hat hetes takarmányozási kísérletet végeztünk, amelyben 6 
kezelési csoportot alakítottunk ki (K: kontroll; GY: kurkumával kezelt csoport; O1: 1-3 hét 
OTA-t, 3. héttől kontroll takarmányt fogyasztó csoport; O2: 1-3 hét OTA-t, 3. héttől 
kurkumával kiegészített takarmányt fogyasztó csoport; OK1: 1-3 hét OTA + kurkuma, 3. 
héttől kontroll takarmányt fogyasztó csoport; OK2: 1-3.hét OTA + kurkuma, 3. héttől 
kurkumával kiegészített takarmányt fogyasztó csoport), amelyek a kurkuma és az OTA 
adagolás időtartamában tértek el. A mikotoxinnal terhelt csoportokban a mikotoxin 
tervezett koncentrációja 1 mg OTA/kg takarmány, míg a kurkuma tervezett koncentrációja 
400 mg/kg takarmány volt. A kísérlet időtartama alatt kezelésenként és mintavételenként 6-
6 egyedből vettünk vesemintákat, annak 7., 21. és 42. napján. A KEAP1 gén expressziója 
szignifikánsan nagyobb volt a 7. napon a GY, valamint a 42. napon az OK1 és OK2 
csoportban. Az NRF2 gén expressziója a vesében a GY és O1 csoportban a 7. és 21. napon, 
míg az OK2 csoportban a 7. napon volt szignifikánsan nagyobb a kontrollhoz viszonyítva. A 
GPX3 gén esetében a 7. napon a GY, míg a 42. napon az O1, OK1 és OK2 csoportban volt 
szignifikánsan nagyobb a kontrollhoz viszonyítva. A GPX4 gén expresssziója a 7. és 21. napon 
az O1, O2, OK1 és OK2 csoportokban szignifikánsan alacsonyabb, míg a 21. napon a GY 
csoportban nagyobb a kontrollhoz viszonyítva. A 42. napi mintavételkor ugyanakkor minden 
kezelési csoportban szignifikánsan alacsonyabb értéket mértünk.  

Az eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy a hathetes ochratoxin A 
expozíció brojlercsirkék veséjében oxigén szabadgyök képződést indukált, amely aktiválta a 
glutation redoxrendszert és az annak tagjait kódoló, valamint azok expresszióját szabályozó 
transzkripciós faktorokat kódoló géneket, míg az alkalmazott kurkuma kiegészítés 
ellensúlyozta az OTA által indukált gyökképződést.  

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-4 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs alapból 
finanszírozott szakmai támogatásával készült.  
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S2-7 A T-2/HT-2 TOXIN ÉS A DEZOXINIVALENOL EGYÜTTES HATÁSA A LIPIDPEROXIDÁCIÓRA 
ÉS A GLUTATION REDOXRENDSZERRE BAROMFIBAN 
 
1,2Kulcsár Szabina, 1Kövesi Benjámin, 2Zándoki Erika, 1Ancsin Zsolt, 1,2Balogh Krisztián, 
1,2Mézes Miklós 
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Takarmánybiztonsági Tanszék, Gödöllő 
2ELKH-MATE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő 
 

Természetes körülmények között a takarmányokban többféle mikotoxin fordulhat 
elő, ezért különösen fontos az állati szervezetre ható mikotoxinok együttes hatásának 
vizsgálata. A trichotecén vázas mikotoxinok jól ismertek oxigén-szabadgyök képző 
tulajdonságukról, amelyek oxidatív károsodást, így például lipidperoxidációt idéznek elő. Az 
oxidatív stressz mértékétől függően aktiválódik a biológiai antioxidáns rendszer, ezen belül 
az általunk vizsgált glutation redoxrendszer. 

Kutatásunk célja a két gyakori Fusarium mikotoxin, a T-2 toxin, valamint annak 
azonos toxicitású metabolitja, a HT-2 toxin, és a dezoxinivalenol (DON) együttes hatásának 
vizsgálata volt tojótyúkokban rövid távú (72 óra) kísérletben. Két dózist alkalmaztunk: egy 
alacsony, az EU javaslati határértékkel megegyező mennyiséget (T-2/HT-2 toxin: 0,25 mg/kg; 
DON: 5 mg/kg) és egy magas, a javaslati határérték kétszeres mennyiségét (T-2/HT-2 toxin: 
0,5 mg/kg; DON: 10 mg/kg). Post mortem mintavétel során a mikotoxinok 
metabolizációjában és raktározásában részt vevő májat távolítottuk el a szennyezett 
takarmány etetését követő 0., 24., 48. és 72. órában. Biokémiai módszerekkel 
meghatároztuk a glutation rendszer egyes markereit, a redukált glutation (GSH) mennyiségét 
és a glutation-peroxidáz (GPx) aktivitását, továbbá a lipidperoxidációs folyamatokat jelző 
malon-dialdehid (MDA) koncentrációját. Mértük továbbá az antioxidáns enzimeket kódoló 
gének (glutation-peroxidáz-4 (GPX4), glutation-szintetáz (GSS) és a glutation reduktáz (GSR) 
expresszióját, valamint kórszövettani vizsgálatot is végeztünk. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a GSH mennyisége és a GPx aktivitása 
szignifikánsan nőtt a magas dózist alkalmazva az alacsony dózissal kezelt csoporthoz képest 
az 1. és 2. napon. Az MDA-koncentráció szignifikánsan magasabb volt az alacsony dózisú 
multi-mikotoxinnal szennyezett takarmánnyal etetett tojótyúkok májában. A GSS és a GSR 
expressziója csökkent a magas dózisú csoportban a 2. napon, míg a GPX4 expressziója 
csökkent az alacsony dózisú csoportban az 1. napon a kontroll csoporthoz képest. A 
szövettani vizsgálat kimutatta a mononukleáris fagocitarendszerhez (MPS) tartozó sejtek 
duzzadását és a hepatociták citoplazmájának vakuolizációját a mikotoxinokkal terhelt 
tojótyúkok májában. 

Ezek az elváltozások káros hatással lehetnek a vizsgált állatok termelésére, 
egészségügyi állapotukra, valamint immunszuppressziót okozhatnak. A Fusarium 
mikotoxinok együttes hatása dózisfüggő volt; a magas dózis növelte az antioxidáns rendszer 
markereit, míg az alacsony dózis a lipidperoxidációs folyamatok végtermékének 
koncentrációját. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált Fusarium mikotoxinok egyéni 
hatásait befolyásolhatja a T-2/HT-2 és DON expozíció összetett toxicitása. 
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S2-8 FUMONISIN B SERIES EFFECTS ON THE LUNG MEMBRANE LIPIDS OF PIGLETS 

1 Ali Omeralfaroug, 2 Mézes Miklós, 2 Balogh Krisztián, 1,3 Kovács Melinda, 1 Szabó András  
1Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Kaposvár Campus, Kaposvár, Hungary.  
2Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő Campus, Gödöllő, Hungary.  
3ELKH-MATE Mycotoxins in the Food Chain Research Group, Hungarian University of 
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In piglets, fumonisin exposure induces health implications, such as porcine 
pulmonary edema (PPE). Modifications in membrane lipids by fumonisin B series (FBs: 
FB1+FB2+FB3) have a profound impact on the cellular structure and function.  

Male weaned piglets (n = 6 animals/group) were orally fed FBs (0, 15, or 30 mg/kg 
diet) for 3 weeks to assess the fatty acid composition of the membrane lipid classes and lipid 
peroxidation status. At the end of the trial, growth characteristics were recorded and lungs 
were sampled and fatty acid profile was analyzed by gas chromatography. The acquired raw-
data were evaluated with IBM-SPSS version 20, using a univariate analysis (ANOVA) with an 
LSD “post hoc” test, whilst a p-value < 0.05 was set as the significant level.  

Results revealed no alteration in the growth performance and lipid peroxidation 
biomarkers in the lung. However, membrane fatty acids of the lung were more prone to FBs-
exposure. Dose-response effects were observed in the phosphatidylcholine (decreased 
C22:6n3 and omega-3 fatty acids, while the omega-6:omega-3 ratio increased) and 
phosphatidylserine (decreased C22:0 and C24:0). Despite proportions of other lipid fractions 
markedly failed to respond in a dose-dependent manner, modest alterations were noticed. 
In the sphingomyelin fraction, the total saturation level decreased, meanwhile total 
monounsaturation increased. The highest FBs dose increased the phosphatidylethanolamine 
C16:1n7 and C18:2n6 proportions, which was parallel with the rise of overall 
monounsaturation and the omega-6:omega-3 ratio. In the phosphatidylserine, both FBs’ 
treatments provided proportional decreases in C18:0, C22:6n3, C24:0 and total saturation, 
whereas proportional increases were noticed in omega-6 fatty acids and their sum. When 
the phosphatidylinositol fraction was assessed, 30 FBs/kg diet decreased its total saturation, 
a result of proportional depletion in stearic acid.  

In summary, FBs-exposures could not compromise the growth performance, nor 
provoke substantial lipid peroxidation in the lung, at least under the applied exposure 
period. Fatty acid results indicate disruption in enzymes that are involved in lipid 
metabolism, which corresponds with findings from earlier reports in rats.   

Acknowledgment:  This research was funded by the Ministry of Innovation and 
Technology [GINOP-2.3.2-15-2016-00046] and the Ministry of Human Resources [EFOP-
3.6.3-VEKOP-16-2017-00005]. The research was further funded by Hungarian Academy of 
Sciences [MTA-KE-SZIE 13003].  
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S3-1 150 ÉVE AZ IGAZSÁG SZOLGÁLATÁBAN 
 
Rófusz Tímea, Hidvégi Előd, Kerner Ágnes, Tajti László Balázs, Süvegh Gábor, 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest 
 

Az NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézete idén, 2022-ben ünnepli fennállásának 150 
éves évfordulóját. Az év során tervezett programok részeként készült egy emlékposzter az 
NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet történetéről, az intézet közreműködésével felderített 
jelentősebb magyarországi bűnügyi toxikológiai esetekről, párhuzamba állítva a nemzetközi 
igazságügyi toxikológia fontos mérföldköveivel. Annak érdekében, hogy az egyes „színterek” 
eseményeit jobban el tudjuk helyezni egymáshoz képest, az emlékposzter idővonalas 
szerkezetet követ. 

Az alapítástól mostanáig 9 igazgató vezette (Süvegh Gábor személyében vezeti) 
intézetünket, beleértve az alapítót, Felletár Emilt is. Több éves próbálkozás után végül is egy 
olyan bűnügy (egy szentesi haláleset) hívta ténylegesen életre az intézetet, amelyben 
Felletárnak sikerült kizárnia a mérgezési gyanút, amit több, nem megfelelően elvégzett 
korábbi vizsgálat keltett. Megalapításunk óta számtalan mérgezéses bűneset felderítésében 
segítettük a nyomozóhatóságokat (tömeges arzénmérgezések Szeged környékén; 
metanolmérgezések; növényvédőszer-mérgezések; mérgekkel, gyógyszerekkel elkövetett 
gyilkosságok és öngyilkosságok; véletlen mérgezési esetek; kábítószerekkel, pszichoaktív 
szerekkel való visszaélések stb.), de a bíróságok is kikérték szakértőink véleményét 
mérgekkel kapcsolatos ipari balesetek felderítésekor, vagy foglalkozásegészségügyi 
kérdésekben, amikor a dolgozókat a munkavégzés közben ért vegyi terhelés/mérgezés volt a 
kérdés. Kórházak is rendszeresen fordultak hozzánk mérgezéstől szenvedő pácienseiknél a 
mérgezést okozó anyag nyomon követése, vagy az altatáshoz használt szerek tisztaságának 
igazolása kapcsán. 

Az intézet szakmai munkáját tehát megalapítása óta a tudományok határterületein 
végzi. Vizsgálataink, kutatásaink és eredményeink szorosan kapcsolódnak a 
gyógyszerkutatáson át az analitikai technikák fejlődésén keresztül az orvostudomány 
legkülönbözőbb területeihez, így a farmakológiához is. Ezen tudományterületek fejlődésének 
együttes eredő hatásai éppúgy felfedezhetőek az intézet elmúlt 150 évének eseményeiben, 
mint a Magyarországon az elmúlt 150 év alatt bekövetkezett jelentősebb történelmi 
fordulatok. 
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S3-2 EGY SZINTETIKUS KATINON TÍPUSÚ STIMULÁNS, AZ N-ETILNORPENTEDRON IN VIVO ÉS 
IN VITRO METABOLIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA UHPLC-QTOF KÉSZÜLÉKKEL 
 
Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Süvegh Gábor, 
NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest 

 
A pszichostimulánsok közé tartozó N-etilnorpentedron (α-etilaminopentiofenon) egy 

szintetikus katinon-származék, amely Magyarországon jelenleg új pszichoaktív anyagnak 
minősül. Az EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) jelentése 
szerint először Ausztriában jelent meg 2014-ben, ugyanebben az évben Magyarországról is 
jelentették hatósági lefoglalásokból, de 2021 végéig ritkán fordult elő a magyar 
kábítószerpiacon. 2022-ben ez megváltozott, és a toxikológiai vizsgálatok során az N-
etilnorpentedron lett a leggyakrabban kimutatott katinon-származék. Intézetünkben az 
elmúlt 7 hónapban több száz N-etilpentedron-pozitivitást leíró toxikológiai szakértői 
vélemény készült. Mivel biológiai minták vizsgálatánál ismernünk, vagy legalább sejtenünk 
kell az újonnan megjelenő vegyületek szervezeten belüli átalakulását, célszerű a toxikológiai 
vizsgálatok kiegészítéseként metabolizmusvizsgálatokat végezni. Jelen munka célja az N-
etilnorpentedron metabolizmusának megismerése. 

A metabolizmusvizsgálatokat az NSZKK Toxikológiai Szakértői Intézetben Waters Xevo 
G2-XS ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográf-repülési idő analizátor (UHPLC-QToF) 
készüléken végeztük MSe-módban in vitro és in vivo minták összehasonlításával. Az in vitro 
pHLM és pS9 rendszereket a kísérlet céljának megfelelően állítottuk össze két eltérő 
inkubációs idővel. Negatív kontrol mintaként igazoltan negatív vizeletmintákat használtunk, 
pozitív kontrol mintaként igazoltan N-etilnorpentedront fogyasztó személyek vizeletmintáit 
(n=10) vizsgáltuk. Kísérleteink célja a fázis I. és fázis II. metabolitok feltételes azonosítása, a 
főbb metabolikus útvonalak feltérképezése és in vivo metabolit-rangsorolás volt. 

Vizsgálataink eredményeként kilenc N-etilnorpentedron-metabolitot tudtunk 
feltételesen azonosítani. A négy fázis I. metabolit oxo-redukció (M01), N-dealkilezés (M02) 
vagy ezek kombinációja (M03), illetve oxidáció (M04) eredményeként keletkezett. Az öt fázis 
II. metabolit (M05, M06, M07, M08, M09) a felsorolt fázis I. metabolitok glükuronid-
konjugált formái. Az in vivo metabolit-rangsorolás alapján az oxo-redukált metabolit (M01) 
hasonlóan domináns volt a mintákban, mint az N-etilnorpentedron anyavegyület, ezért fő 
metabolitnak tekinthető. A további nyolc metabolit az anyavegyületnél jelentősen kisebb 
jelet adott a vizsgált mintákban.  

A vizsgálat során feltételesen azonosított fázis I. és fázis II. metabolitok, illetve a 
feltérképezett főbb metabolikus útvonalak alapján az N-etilnorpentedron metabolizmus-
profilja kvalitatív szempontból nagy mértékben hasonlít a vele analóg vegyületekéhez, mint 
például az irodalmi adatok alapján jól ismert N-etilhexedronéhoz. A feltételesen azonosított 
metabolitok kiemelten fontos szerepet játszhatnak a rutin vizsgálati módszerek 
szelektivitásának javításban, illetve hozzájárulhatnak módszereink érzékenyebbé tételéhez.  
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S3-3 KOKAIN ÉS BENZOIL-EKGONIN VÉRBŐL VALÓ KIMUTATÁSÁRA ÉS KVANTITÁLÁSÁRA 
IRÁNYULÓ MÓDSZER VALIDÁLÁSA AUTOMATIZÁLT SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓT KÖVETŐEN 
LC-MS RENDSZEREN  
 
Szabó-Egri Edit, Hegyiné Kemenes Klaudia, Hidvégi Előd, Süvegh Gábor, 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest 
 

A kokain egy növényi eredetű, kábítószernek minősülő vegyület, fogyasztása tiltott, 
így monitorozása alapvető fontosságú a biológiai mintákban. Intézetünkben egyetlen 
módszert alkalmaztunk az opiátok, illetve kokain és metabolitjának vizsgálatára. Eltérő 
előfordulási gyakoriságuk indokolttá tette a kokain és benzoil-ekgonin esetén egy gyorsabb 
mérési metodika fejlesztését, illetve a humán erőforrások optimalizálása érdekében 
mintaelőkészítő SPE-automata alkalmazását.  

Az előkészítés során a vérmintákat acetonitriles fehérjementesítést követően 
bepároltuk és az extraktumokat vízben oldottuk vissza. A szilárd fázisú extrakciót Biotage 
RapidTrace SPE-automatával végeztük kevert fázisú gyenge kationcserélő tölteten (Biotage 
Isolute HCX, 130 mg, 3 ml). A folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás mérést 
Shimadzu LCMS-2020 készüléken végeztük. Az elválasztás Phenomenex Kinetex Biphenyl (50 
mm x 3 mm x 2,6 µm) oszlopon történt gradiens elúcióval, metanol és víz eluenssel. A 
tömegspektometriás detektálás SIM módban történt. A mennyiségi elemzéshez kokain-D3 és 
benzoil-ekgonin-D8 deuterált belső standardokat használtunk. A módszer validálása során 
vizsgáltuk a módszer kromatográfiás rendszeralkalmassági paramétereit, linearitását, 
precizitását, torzítatlanságát, LOD és LOQ értékeit, szelektivitását, a memóriahatást, a minta 
és a kivonat stabilitását, a mátrixhatást, az extrakciós visszanyerést, a módszer 
robosztusságát, az ismételhetőséget és a reprodukálhatóságot. Az általunk támasztott 
követelmények meghatározásánál a GTFCh ajánlásait vettük figyelembe. 

A validálás során kihívást jelentett a vérmintában és a kivonatban bomló kokain és 
benzoil-ekgonin mérése. A módszer úgy felelt meg a követelmények zömének, hogy a spike-
olt vérmintákat előkészítésig -20°C-on tároltuk és a kivonatokat az előkészítés napján 
mértük, de a visszanyerés és a stabilitásvizsgálat követelményeinek továbbra sem feleltünk 
meg. A visszanyerésvizsgálat benzoil-ekgoninra nem érte el az elvárt 50%-ot, de a kapott 
LOQ érték így is csupán 1%-a az alkalmazott cut off értéknek, így a módszeren nem 
változtattunk. A stabilitásvizsgálatok során az egy hetes, 4 °C-on tárolás után a vérminták 
esetén a kokain >90%-a, a benzoil-ekgonin >25%-a elbomlott, kivonatok esetén a kokain 
>40%-a, a benzoil-ekgonin >50%-a bomlott el. 

A minta, illetve a kivonat stabilitásától eltekintve a módszer megfelelt a 
követelményeknek. A stabilitási problémák megoldása viszont alapvető fontosságú a kokain-
befolyásoltság meghatározásához, így az érvényben lévő mintatárolási eljárásainkat érdemes 
felülvizsgálni. A nemzetközi trendeknek megfelelően célszerű a vérmintákat a vizsgálatig 
-20°C-on tárolni és NaF hozzáadásával konzerválni.  
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S3-4 LEGGYAKORIBB KÁBÍTÓSZEREK ÉS ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK MEGHATÁROZÁSA LC-
MS/MS MÓDSZERREL VIZELETMINTÁKBÓL, A MÓDSZER VALIDÁLÁSA ÉS JÖVŐBELI TERVEINK 
 
Bódi-Jenei Nikolett, Szabó-Egri Edit, Kovács Anikó, Dobos Adrienn, Hidvégi Előd, Süvegh 
Gábor 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Toxikológiai Szakértői Intézet, Budapest 
 

Intézetünkben célul tűztük ki, hogy a leggyakoribb kábítószereket, mint az 
amfetamint és származékait (metamfetamin, MDMA és MDA), a Δ9-THC-COOH-t, a kokaint 
és bomlástermékét, a benzoil-ekgonint (BECG), valamint az egyik leggyakrabban kimutatott 
új pszichoaktív anyagot, az N-etil-hexedront (NEH) egyetlen módszerrel vizsgáljuk. Egy ilyen 
módszer kifejlesztése nem egyszerű, mivel ezek az anyagok eltérő karakterűek, illetve a 
vizeletmintákban eltérő koncentrációtartományban fordulnak elő. Vizsgálatuk eddig három 
különböző, időigényes és költséges mintaelőkészítést és műszeres mérést igényelt. Az új 
módszerfejlesztést egy új LC-MS/MS készülék (AB Sciex Triple Quad 6500+) beszerzése tette 
lehetővé, amely a Belső Biztonsági Alapnak köszönhetően érkezett az intézetünkbe (BBA 
5.1.3/2-2017-00002). Egy olyan módszer kifejlesztése volt a célunk, amely egyszerű, nagy 
áteresztőképességű és költséghatékony. Ehhez az új készülék biztosította a rövid analízisidőt, 
a megfelelő érzékenységet és szelektivitást. 

Az egyszerű és gyors mintaelőkészítés során nem történik hidrolízis, ez nagy 
előrelépés az előző módszerhez képest, ezáltal csökken az előkészítési idő. (A mérés során 
mind a THC-COOH-t és a THC-COOH-glükuronidot vizsgálnunk kell, a két eredményből 
számolunk totál THC-COOH-t.) 100 µl mintából indulunk ki, amelyhez 300 µl, belső 
standardokat (MDEA-d5, THC-COOH-d3, THC-COOH-glükuronid-d3) tartalmazó acetonitrilt 
adunk, ezután homogenizáljuk (fehérjementesítés és extrakció egyetlen lépésben). Ezt 
követően hozzáadunk 800 µl MS tisztaságú vizet és ismét homogenizáljuk. Az utolsó lépés a 
centrifugálás (14500 rpm, 15 perc, 15 °C), ezután 200 µl-t pipettázunk át fiolába. Az 
alkalmazott eluensek: (A) 15 mM pH 3,5 ammónium-formiát és (B) 0,1 % hangyasavat 
tartalmazó acetonitril. Az elválasztás Phenomenex Kinetex F5 (100 Å, 2,6 μm, 3 x 100 mm) 
állófázisú oszlopon történik. 

A módszer validálása során kapott linearitási tartományok: amfetamin és 
származékai: 100-2000 ng/ml, BECG 30-2000 ng/ml, kokain 30-1000 ng/ml, NEH: 100-1000 
ng/ml, a két THC komponens esetén 5-500 ng/ml. Vizsgáltuk a precizitást, pontosságot, 
ismételhetőséget, reprodukálhatóságot, robosztusságot, szelektivitást, memóriahatást, 
stabilitást az előkészített mintakivonatokra és az adalékolt vizeletmintákra is, valamint 
meghatároztuk a LOD, LOQ értékeket. A vizsgálatokkal szembeni követelmények 
megválasztásakor a GTFCh ajánlásait vettük figyelembe. 

A kifejlesztett módszerben a két THC-komponens, illetve a kokain és a BECG felelt 
meg az előzetesen támasztott követelményeknek. Emiatt ezekre vezettük be az akkreditált 
vizsgálati módszert (VM-T-05:2021). Az amfetamin és származékai a reprodukálhatóság- és a 
stabilitásvizsgálaton nem feleltek meg. További kísérletek alapján arra jutottunk, hogy nem 
megfelelő hozzájuk az MDEA-d5 belső standard. A kiegészítő validálás már folyamatban van, 
mely során a pontosság növelése érdekében valamennyi komponensnél saját deuterált belső 
standardra térünk át. 
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S3-5 BIOFŰ FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HALÁLESETEK BARANYA MEGYÉBEN 
 
1Kuzma Mónika, 1Simon Gábor, 1Heckmann Veronika, 1Tóth Dénes, 2Lajtai Anikó, 2Lakatos 
Ágnes, 1,2Mayer Mátyás, 
1PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs, 2PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs 
 

A biofű használat Magyarországon igen nagy népszerűségnek örvend, ami sajnos nem 
meglepő, ugyanis könnyen, gyorsan és olcsón elérhető a fogyasztók számára. A biofüvek 
hatóanyagai a szintetikus kannabinoid-receptor agonisták körébe tartozó vegyületek, melyek 
többsége az új pszichoaktív anyagok közé tartozik, néhány képviselőjük azonban 
kábítószernek minősül. 

2020-2021 között a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézete 5 biofű használattal 
összefüggő halálesetet vizsgált, mindegyik esetben indol-3-karboxamid (4F-MDMB-BICA) 
illetve indazol-3-karboxamid (4F-MDMB-BINACA, MDMB-4en-PINACA) típusú kannabinoid-
receptoron ható agonista vegyület volt azonosítható az elhunytak biológiai mintáiból. A 
minták (ante mortem serum, post mortem vér, post mortem vizelet) műszeres analízisét SFC-
MS/MS módszerrel végeztük. 

2 áldozat a kórházi ellátás megkezdése után vesztette életét. Esetükben a post 
mortem vérmintákból szintetikus kannabinoid-receptoron ható agonistát kimutatni nem 
tudtunk, ugyanakkor a kórházi felvételük idején vett serum mintájukban 4F-MDMB-BICA-t 
lehetett azonosítani. A 3 másik elhunyt post mortem vérmintájában 2 esetben 4F-MDMB-
BINACA, 1 esetben pedig MDMB-4en-PINACA volt jelen. Ezen vegyületek koncentrációja a 
post mortem vizelet mintákban nem érte el az általunk használt analitikai módszer 
kimutatási határát (0,02 ng/ml). 

A szintetikus kannabinoid-receptor agonisták hatásairól, szerkezet-hatás és dózis-
hatás összefüggéseiről még mindig túl kevés információval rendelkezünk, de az egyre 
nagyobb számú biofű fogyasztással összefüggő klinikai és igazságügyi eset felderítése és 
bemutatása bővíti az ismereteinket. 
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S3-6 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN KEZELT KÁBÍTÓSZERHASZNÁLÓK BIOLÓGIAI MINTÁINAK 
VIZSGÁLATA 
 
1Sija Éva, 1Hámori Nikoletta, 1Institóris László, 2Földesi Imre, 1Weiczner Roland, 
1Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Igazságügyi Orvostani 
Intézet, 2Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Laboratóriumi 
Medicina Intézet 
 

A modern drogfogyasztási minták rendkívül dinamikusan változnak: egyre több 
kábítószer jelenik meg a piacon. Míg a szakértők a specifikus vizsgálati módszerekkel, és 
összehangolt hatósági és kutatói munkával pár hónapos lemaradásban tudják követni a 
drogpiacot, addig a betegellátásban részt vevő szakemberek az intoxikált betegek 
terápiájában még mindig csupán vizelet gyorstesztek eredményeire támaszkodhatnak.  

Módszerek: Munkánk során olyan betegek vizeletét vizsgáltuk nagyműszeres 
technikákkal (GC-MS és LC-MS/MS), mely betegek esetében a kezelőorvos intoxikációt 
feltételezve az SZTE SZAKK Laboratóriumi Medicina Intézetétől vizelet multi-drog gyorsteszt 
vizsgálatot kért. Összesen 66 db vizeletmintát analizáltunk, melynek eredményeit 
összevetettük a multi-drog gyorsteszt eredményekkel.  

Habár a nagyműszeres vizsgálatok nem terjedtek ki a triciklusos antidepresszánsokra, 
a fenilciklidinre, illetve a barbiturát-származékokra, a mérési eredményekből mégis sok 
tanulságot vonhatunk le. A munkánk során tett legfőbb következtetések a következők:  
- Érdemes a gyorsteszt típusát úgy megválasztani, hogy minél inkább lefedje a drogpiacon 
előforduló legnépszerűbb klasszikus drogokat.  
- Figyelembe kell venni, hogy egyes anyagoknál sokkal nagyobb az álpozitivitás aránya: a THC 
esetében 50%-ban tapasztaltunk álpozitív eredményt.  
- Jelenleg a drogpiac nagyjából 40%-át az új designer drogok teszik ki, melyek a gyorstesztek 
számára láthatatlanok, ezek kimutatására a gyorstesztek nem alkalmasak.  
- Abban az esetben, ha kiskorúaknál merül fel drogfogyasztás, semmiképp sem 
támaszkodhatunk a gyorsteszt eredményekre, hiszen akár a letális dózis is a teszt cut off 
értéke alatt maradhat.  

A kábítószerpiac összetételének gyors ütemű változása, a designer drogok terjedése 
kihívások elé állítja az igazságügyi szakértőket és az egészségügyi ellátásban résztvevő 
szakembereket is. 
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S3-7 BENZODIAZEPIN INTOXIKÁCIÓ STIMULÁNS SZERHASZNÁLÓ ESETÉBEN, AVAGY AMIKOR 
A LÁTSZAT CSAL 

Lajtai Anikó, Mayer Mátyás, Hesszenberger Dávid, Lelovics Vanessza, Lakatos Ágnes  
PTE, KK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs 
 

A benzodiazepinek (BZD-k) a központi idegrendszeri depresszánsok csoportjába 
tartozó gyógyszerek, széles körben használják őket a szorongás (szorongásoldó szerek) és 
álmatlanság (nyugtató/altató), valamint egyéb pszichés állapotok, például pánikrohamok és 
pánikbetegségek kezelésére. Térhódításuk az 1970-es évek elejétől a fizikai függőséget és a 
túladagolás veszélyét egyaránt magukban rejtő barbiturátok helyettesítésével indult. 
Hazánkban is nagy népszerűségnek örvendenek, ennek oka a viszonylag könnyű 
hozzáférhetőség, valamint az alacsony ár. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az 
Intézetünkbe toxikológiai vizsgálatra érkező klinikai minták átlagosan 80 százalékában 
megtalálható valamely BZD-származék (önmagában, vagy más hatóanyagokkal kombinálva), 
szándékos, vagy véletlen mérgezés következményeként. Laboratóriumunkban a BZD-
intoxikáció igazolása elsődlegesen immunkémiai teszt segítségével történik vizeletmintából. 
Amennyiben a vizeletben a BZD-koncentráció a terápiás tartományt meghaladja, valamint a 
klinikai kép is a BZD-mérgezésnek felel meg, a klinikus (sajnos) eltekint a további toxikológiai 
vizsgálattól, aminek során kiderülhetne, hogy a mérgezést esetleg stimuláns szerhasználat 
előzte meg, amivel már árnyaltabbá válna a diagnózis, illetve a beteg további kezelésének 
lehetősége. Évente 2-3 ilyen esettel találkozunk.  

Esetleírás: A 28 éves nőbeteget OMSZ szállítja Sürgősségi Betegfelvételi Osztályra. 
„Beteg elmondása szerint depresszív szándékkal 15 darab 0,5 Frontint vett be és 3 üveg bort 
fogyasztott hozzá este 5 órakor.” Felvételei dátum: 19h. „Öngyilkossági szándéka nincs, csak 
depressziós volt. Meglassultnak érzi magát, egyéb panaszt rákérdezésre sem említ.” 

Anyag és módszer: 28 éves nőbeteg vizeletmintájából a benzodiazepinek 
szemikvantitatív meghatározása immunkémiai módszerrel (Roche Online KIMS - Kinetic 
Interaction of Microparticles in a Solution- assay: BNZ2), majd további toxikológiai vizsgálat 
HPLC-DAD (Shimadzu Prominence TOX.I.S. II.) módszerrel történt. Szérum etanol 
meghatározást enzimatikus módszerrel végeztük. 

Eredmények: vizelet BZD-koncentráció: 1897 ng/ml (terápiás tartomány: <200 ng/ml) 
volt, HPLC-vel 33 µg/ml MDMA és Alprazolam volt kimutatható. Szérum etanolkoncentráció: 
0,58 ‰. 

A beteg vizeletének BZD meghatározását végeztük el sürgős vizsgálatként, a további 
toxikológiai vizsgálatra (mely MDMA fogyasztást igazolt) csak másnap délelőtt került sor, 
mikorra már a beteg saját felelősségére otthonába távozott. Ezért kerülhette el a klinikus 
figyelmét a teljes toxikológiai eredmény. (Klinikai zárójelentés szerint pszichiátriai osztályos 
felvétel javasolt emelkedett BZD-szint miatt.) A páciens utolsó klinikai megjelenése 3 
hónappal ezelőtt Szülészeti Klinika Meddőségi Andrológián volt, 7 éve szeretne gyermeket, 
jelenleg inszemináció gyógyszeres előkészítése van folyamatban. Beteg előzményeiben mai 
napig kábítószerhasználat nem szerepel… 
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S3-8 HOSSZÚ HATÁSÚ BENZODIAZEPIN SZÁRMAZÉK ÁLTAL OKOZOTT MÉRGEZÉS 
KEZELÉSÉNEK KIHÍVÁSAI 
 
Demeter Dóra, Elek István 
Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai 
Toxikológia, Budapest 
 

A klórdiazepoxid (gyári nevén Elenium, Librium) volt az 1960-as években a klinikai 
gyakorlatba elsőként bevezetett benzodiazepin-származék, amelyet ugyan ritkábban, de a 
mai napig alkalmaznak anxiolitikus, szedatohipnotikus tulajdonsága miatt, illetve megvonási 
szindrómák kezelésében. Biotranszformációval több farmakológiailag aktív termékké alakul. 
Hosszú hatástartamú (felezési ideje általában több, mint 12 óra), jó lipidoldékonysággal 
rendelkezik, valamint jelentős mértékben kötődik plazmafehérjékhez. Kiürülésének idejét 
csökkenti az idős kor, a májbetegség vagy vesebetegség.  

Esetismertetés: A 90 éves nőbeteget budapesti Sürgősségi Osztályról vettük át 
benzodiazepin-intoxikáció gyanújával. Hozzátartozók otthonában ágyban fekve, 
kontaktusképtelen állapotban találták horkoló légzéssel. Elsődleges ellátóhelyen Flumazenil 
adását követően tudati vigilitása javult, így további kezelés céljából osztályunkra irányították. 
Felvételekor szoporozus tudatállapotot észleltünk, fájdalomingerre reagált. Vegetatív 
paraméterei stabilak voltak. Anamnézisében hyperlipidaemia, encephalopathia, hypertonia, 
ischaemiás szívbetegség, polyarthritis, coxarthoris szerepelt. Felvételkori toxikológiai 
vérvizsgálata 2678,40 ng/mL benzodiazepin-szintet igazolt, szupportív terápiát, parenterális 
folyadék és ionpótlást kezdtünk, frakcionáltan antidotumot alkalmaztunk. Hozzátartozók 
otthonában a szemetesben 2 üres Eleniumos levelet találtak, ez tovább erősítette a 
benzodiazepin autointoxikációt, valamint felvetette szuicid szándék lehetőségét is. Ápolása 
során novum pitvarfibrillatiot észleltünk, ezért Cordarone telítést kezdtünk. Hosszantartó 
ágybanfekvés, a légúti váladék felköhögésének nehezítettsége miatt tüdőgyulladás, valamint 
uroinfekció alakult ki, mely fertőzéseket először empírikus, majd célzott antibiotikus 
kezeléssel tudtunk uralni. Antibiózis következtében hasmenése jelentkezett, 
székletvizsgálata Clostridium difficile fertőzést igazolt, a továbbiakban metronidazol 
antibiotikus terápiát folytattunk. Kora, valamint alapbetegségei miatt folyadékegyensúlyának 
beállítása nehézkes volt, mérgezése lassú ütemben zajlott le. Tudata fokozatosan 
hozzáférhetővé vált, per os táplálását meg tudtuk kezdeni. Pszichiátriai konzílium 
pszichiátriai osztályos kezelését nem tartotta szükségesnek. Közel 6 hét kórházi tartózkodást 
követően COVID-Ag gyorstesztje pozitív eredményt mutatott, ezért kórházunk COVID 
betegek számára fenntartott krónikus belgyógyászati osztályán helyeztük el.  

Az újonnan kifejlesztett rövid- és közepes hatástartamú benzodiazepin-származékok 
megjelenése és elterjedt használata miatt a gyakorlatban egyre ritkábban fordul elő 
hosszúhatású benzodiazepin által okozott mérgezés, ennek ellenére még mindig találkozunk 
vele. Idős betegeknél fokozottan ügyelni kell a megfelelő folyadékegyensúly szakszerű 
beállítására.  
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 � Kvarc és üvegküvetták széles választéka
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Spektrofotométerek, spektroszkópiai kiegészítők
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minták automatizált, dokumentált 
mintaelőkészítése
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 � Kvarc és üvegküvetták széles választéka
 � Certifikált referencia anyagok FTIR és UV/VIS/
NIR spektrométerekhez, fluoriméterekhez
 �USP, EP megfelelőség
 � Recertifikálás

 � Különböző gyártmányú FTIR spekt-
rométerekhez
 � Folyadékcellák, gázcellák
 � Film és pellettartók
 �Manuális és automata prések FTIR, 
XRF mintaelőkészítéshez
 � ATR és diffúz reflexiós feltétek
 � Száloptikás szondák FTIR, UV/VIS/NIR, 
Raman és fluoreszcens mérésekhez

Spektrofotométerek, spektroszkópiai kiegészítők



C1
Genotoxikológia és 
in vitroin vitro módszerek 

szekció
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RESTRICTED 

C1-1 USE OF TRANSGENIC MICE FOR CARCINOGENICITY TESTING: AN UPDATE ON 
REQUIREMENTS, PERFORMANCE AND INTERPRETATION OF PATHOLOGY RESULTS 
 
Matthias Rinke,  
DVM, FIATP 42489 Wuelfrath, Germany 
 

The ICH Topic S1B Carcinogenicity: Testing for Carcinogenicity of Pharmaceuticals 
which was issued in 1998 is still valid. However, proposals for changes and improvements 
have been around for more than a year and are in a draft version currently still under public 
consultation. Besides the weight of evidence (WoE) approach for estimation of carcinogenic 
potential in rats, more precise guidance is proposed for the use of the type of mice for 
carcinogenicity testing including clarification of criteria for selection of the high dose.  

Since the introduction of genetically altered mouse strains dozens of studies have 
been already performed as an alternative to the classic 2-year mouse assay. Today, the 
rasH2 is the most often used transgenic mouse model taken for testing of small molecule 
pharmaceuticals due to their low incidence of spontaneous tumors and the positive 
response to both, genotoxic and non-genotoxic carcinogens. However, since other short-
term models mentioned in the S1B of 1998 have not gained significant use and thus, 
experience with these models is far more limited, the revised guideline is now focusing on 
the rasH2 mouse model.    

Several points have to be considered. In the draft guidance it is stated for example, 
that it is appropriate to use wild-type rasH2-Wt littermates of rasH2-Tg mice for dose range-
finding studies and for generating exposure data. This had led to considerable discussion in 
the community, and results show that it might not be always appropriate to do so. Also, the 
compound used as positive control (i.e. NMU versus Urethane) may be different in 
laboratories performing these type of studies, resulting in different sets of historical 
background data.  

The goal of this presentation is to update the Toxicologist on the latest regulatory 
developments, to present examples of spontaneous and induced histopathological findings, 
also in terms of frequencies, and to discuss the relevance of the findings with respect to the 
overall interpretation.     
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C1-2 KLASZTOGÉNEK ÉS ANEUGÉNEK KIMUTATÁSA AZ IN VITRO MIKRONUKLEUSZ TESZTTEL 
 
Fekete Stella, Kovács Györgyi, Dr. Béres Erzsébet, Dr. Hirka Gábor 
Toxi-Coop Research Center, Balatonfüred 
 

Az in vitro mikronukleusz teszt egy genotoxicitás vizsgálat az interfázisos sejtek 
citoplazmájában levő mikronukleuszok kimutatására. A mikronukleuszok acentrikus 
kromoszóma fragmentumból, vagy teljes kromoszómából származhatnak, melyek nem 
vándoroltak a pólusok felé a sejtosztódás anafázisa során. Az in vitro mikronukleusz teszttel 
klasztogén és aneugén hatás egyaránt detektálható. Fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) 
módszerrel tisztázható a vizsgálat során pozitívnak bizonyult tesztanyagok által indukált 
mikronukleuszok eredete, azaz, hogy azok (kromoszóma törő) klasztogén és/vagy 
(kromoszóma vesztéssel járó) aneugén hatás által jöttek létre. 

Kísérletünket az OECD 487 2016-ban elfogadott irányelveit követve végeztük; 
tesztrendszerünk az L5178Y tk+/- 3.7.2c egér limfóma sejtvonal volt. A vizsgált referencia 
anyagok a mitomicin c, 4-nitrokinolin n-oxid, ciklofoszfamid -klasztogén ágensek-, valamit a 
kolhicin és vinblasztin -aneugén- ágensek voltak. A sejttenyészeteket 4- (-/+ metabolikus 
aktivációs rendszer), és 24 órás kezeléseknek tettük ki, az össztenyésztési idő minden 
kísérleti fázisban 24 óra volt. Kísérleteink kromoszómakárosító hatásának detektálására 
áramlási citométert használtunk. A FISH vizsgálat során a sejttenyészeteket a kromoszómák 
centroméra régiójához kötődő, fluoreszcens festékkel konjugált DNS próbákkal 
hibridizáltatva fluoreszcens mikroszkóp segítségével értékeltük. 

Az áramlási citométerrel értékelt in vitro mikronukleusz tesztek eredményei a pozitív 
referencia anyagok esetében erősen szignifikáns eltérést (pozitív eredményt) mutattak a 
mikronukleuszok gyakoriságát vizsgálva az oldószeres kontroll csoportok eredményeihez 
képest, Chi2 próbát alkalmazva. A mikronukleusz eredet vizsgálata során a 
kromoszómatörést indukáló (klasztogén) ágensek- mitomicin c, 4-nitrokinolin n-oxid , 
ciklofoszfamid - a centroméra negatív mikronukleusz frekvenciája, valamint a sejtek 
kinetokór rendszerét károsító (aneugén) ágens- kolhicin- centroméra pozitív mikronukleusz 
frekvenciája mutatott szignifikáns eltérést az alkalmazott oldószeres kontroll csoportok alap 
mutációs frekvenciájával összehasonlítva. 

Az áramlási citometriás értékeléssel elvégzett in vitro mikronukleusz teszt illetve a 
fluoreszcens in situ hibridizációs vizsgálat is standardizálhatónak, biztonságosan 
ismételhetőnek bizonyultak. Az általunk megvizsgált, már ismert referenciaanyagokkal 
kapott eredményeink összhangban voltak a szakirodalomban hozzáférhető eredményekkel. 
További kísérletek sorozatával elő tudtuk állítani a saját történeti adatbázisunkat 
biztonságtoxikológiai vizsgálatok elvégzéséhez. 
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C1-3 A GENOTOXIKOLÓGIAI MONITORING SZEREPE A KÖRNYEZETI SZÁLLÓPOR 
EXPOZÍCIÓNAK KITETT POPULÁCIÓK VIZSGÁLATÁBAN 

Berta Dóra Bella, Biró Anna, Besenyei Krisztina, Tolnai Ágoston 
Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 

A magyarországi összbetegségtehernek mintegy 20%-át teszik ki a környezeti eredetű 
megbetegedések. Népegészségügyi szempontból a légszennyezettség kiemelt jelentőségű 
kockázat, az egészségre gyakorolt egyéb káros hatásai mellett a szállópor-expozíció (PM) 
genotoxikus rizikót is jelent, erre utal, hogy az IARC szerint humán karcinogénnek minősül. A 
genotoxikológiai monitor a foglalkozás-egészségügyi prevenció egyik hatékony eszköze, 
legfontosabb végpontja a kromoszóma-aberráció. A biomonitoring alapú módszer a 
levegőminőség egészséghatás vizsgálatának új megközelítése, melynek nagy előnye, hogy 
előrevetítő jellegű. Előadásom célkitűzése a kromoszóma-aberrációk és a PM-expozíció 
közötti összefüggések vizsgálatának bemutatása.  

A kromoszóma-aberrációk gyakoriságának megállapításához 940 genotoxikológiai 
vizsgálat adatait dolgoztam fel. A vizsgálatban budapesti lakóhellyel rendelkező donoroknak 
2000-2020. év között végzett genotoxikológiai monitor adatait elemeztem, melyet 
ugyanezen időköz és hely PM10, valamint PM2,5 adataival vetettem össze és analizáltam az 
összefüggéseket. A kutatásba bevont donorok kérdőíves kikérdezése alapján: malignus-, akut 
vírusos betegség, valamint immunszuppresszív kezelés kizárható volt.  

A vizsgált populáció genotoxikológiai eredményei, a PM10 és a PM2,5 adatok mind 
szezonális ingadozást mutatnak. A fűtési szezonban (ősz, tél, tavasz) és a fűtésmentes 
periódusban (nyár) mért PM10, valamint PM2,5 koncentrációk között szignifikáns különbség 
tapasztalható. Mind a PM10, mind pedig a PM2,5 esetében az átlag emisszió, valamint a kiugró 
expozíciós értékek száma a téli hónapokban a legmagasabb, míg nyáron a legalacsonyabb. Az 
őszi fűtési szezontól kezdve emelkedő kromoszóma-aberráció gyakoriság tapasztalható, mely 
tavasszal tetőzik (2,69 ± 0,15%). Tavaszról nyárra viszont a kromoszóma-aberráció átlag 
gyakoriság 72,8%-kal csökkent. Nemi hovatartozást tekintve a nők és a férfiak kromoszóma-
aberráció átlag gyakorisága között nem mutatkozott szignifikáns különbség, azonban az 
életkor valamelyest befolyásoló tényezőnek számított a genotoxikológiai adatok alapján. 

A kromoszóma-aberrációk előfordulásának szezonális változása más tényezők mellett 
feltehetően összefüggésbe hozható a PM kibocsátással is. A fűtési szezon kezdetével 
emelkedett szállópor koncentráció, valamint enyhén növekvő kromoszóma-aberráció 
gyakoriság detektálható. A kromoszóma-aberrációk gyakoriságának változása a PM 
koncentráció változását időbeli késéssel követi. A tavasszal kimutatható emelkedettebb 
kromoszóma-aberráció átlag a hosszan tartó PM expozícióval magyarázható, míg nyáron – a 
fűtésmentes periódusban – mutatkozik a legalacsonyabb kromoszóma-aberráció átlag. A 
kromoszóma-aberrációk gyakoriságának emelkedését az exponáló anyag 
átlagkoncentrációjának emelkedése, és a kiugró expozíciós értékek együttesen okozzák. 
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C1-4 A CIKLOFOSZFAMID KEMOTERÁPIA HATÉKONYSÁGA ÉS TOXICITÁSA A CYP2B6 
GENETIKAI 
VARIABILITÁSÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN 
 
Mangó Katalin1, Fekete Ferenc1, Kiss Ádám Ferenc1, Fekete János1, Brueckner Edit2, Garami 
Miklós2, Bűdi Tamás2, Micsik Tamás3,4, Erdős Réka1, Monostory Katalin1 
1Természettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika, 
Budapest, 3Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókorház, Székesfehérvár, 4Semmelweis 
Egyetem I.sz Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest 
 

A ciklofoszfamid alkiláló ágens tumoros megbetegedések gyógyszeres kezelésében 
széleskörűen alkalmazott kemoterápiás szer, mely variábilis farmakokinetikája gyermekek és 
felnőttek esetében is hozzájárulhat az elégtelen terápiás válasz kialakulásához és a klinikailag 
jelentős toxikus mellékhatások megjelenéséhez. A májban az inaktív anyavegyületből 
enzimes biotranszformáció útján képződnek a citosztatikus, illetve toxikus metabolitok 
(foszforamid-mustár, akrolein, klóracetaldehid). A citosztatikus hatásért felelős aktív 
metabolit képződéséért elsősorban a citokróm P450 (CYP) 2B6 enzim felelős, amelynek 
genetikai variabilitása jelentős funkcionális különbségeket eredményez a betegeknél. 
Vizsgálatunk célja az egyéni CYP2B6 variabilitás hozzájárulásának vizsgálata a ciklofoszfamid 
terápia hatékonyságához és a toxikus mellékhatások megjelenéséhez. 

Munkánk során vizsgáltuk a CYP2B6 allélvariánsok hatását a máj CYP2B6 S-mefenitoin 
N-demetiláz aktivitására, illetve mRNS expressziójára humán májszövet-minták 
felhasználásával figyelembe véve a szövet-donoroknál leírt fenokonverziós nem-genetikai 
tényezőket is. Az így kapott ismereteket felhasználva összefüggéseket kerestünk 
neuroblasztómával diagnosztizált gyermekek CYP2B6 genotípusa és ciklofoszfamid terápia 
hatékonysága, valamint mellékhatásainak megjelenése között. 

Megállapítottuk, hogy a donorok CYP2B6 genotípusa alapján várható fenotípus 
csupán a donorok harmadában tükröződött a CYP2B6 aktivitásban vagy az mRNS 
expresszióban, a genotípus alapján várttól eltérő fenotípus harmadáért pedig nem-genetikai 
faktorok (CYP2B6-specifikus faktorok: gátló- és indukálószerek, illetve CYP2B6 nem-
specifikus faktorok: krónikus alkohol-fogyasztás, amoxicillin+klavulánsav terápia) voltak 
felelősek. Eredményeink alapján elmondható, hogy a CYP2B6 genotípus alapú fenotípus 
becslés alkalmasnak bizonyulhat a klinikai gyakorlatban is a nem-genetikai tényezők szigorú 
figyelembe vételével.  Ciklofoszfamiddal kezelt páciensek esetén kimutattuk, hogy a 
csökkent enzimaktivitással társult CYP2B6*6 allélvariánst hordozó páciensek között 
szignifikánsan csökkent a májtoxicitásra utaló szérum GPT (Glutamát-Piruvát-Transzamináz) 
határértéket megaladó emelkedése, míg hasonló összefüggést nem tudtunk kimutatni a 
terápia kimenetele és vesetoxicitásra utaló vérszérum paraméterek esetében. Továbbá, a 
ciklofoszfamid terápiát követő napokban szignifikánsan csökkent a páciensek neutrofil 
granulocita és limfocita sejtjek száma, azonban a hematológiai toxicitás megjelenése 
függetlennek bizonyult a páciensek CYP2B6 genotípusától. 

A CYP2B6 genotípus alapú fenotípus becslés pontosságának javítása hozzájárulhat a 
személyre szabott, csökkent mellékhatás kockázattal járó gyógyszeres terápia 
alkalmazásához a CYP2B6 által katalizált hatóanyagok esetében. 

Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium (VEKOP-2.3.3-15-2017-00014) és a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (2018-1.2.1-NKP-2018-00005 HunProtExc) 
támogatásával. 
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C1-5 CIKLODEXTRINEK PROTEKTÍV HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE: PREDIKCIÓ A 
KOMPLEXSTABILITÁS ALAPJÁN, VALAMINT AZ IN VITRO ÉS IN VIVO VIZSGÁLATI MODELLEK 
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
Poór Miklós 
PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs 

 
A ciklodextrinek glükóz alegységekből felépülő gyűrű alakú molekulák. A 

hidroxilcsoportok a külső felszín irányába orientálódnak, ez remek vízoldhatóságot biztosít. A 
belső lipofil üreg pedig képes apoláris molekulák vagy molekularészek befogadására, amely 
során ún. „gazda-vendég” (host-guest) típusú zárványkomplexek jönnek létre. A 
ciklodextrinekkel végzett mikrokapszulázást az analitikában, emellett a gyógyszer-, 
élelmiszer- és kozmetikaiparban is előszeretettel használják, mivel a technika alkalmas lehet 
vízben rosszul oldódó vegyületek szolubilizálására, a fizikokémiai stabilitás növelésére, jobb 
membrán penetráció elérésére és/vagy enantiomerek hatékonyabb analitikai elválasztására. 
Míg az alacsonyabb stabilitású ligandum-ciklodextrin komplexek jellemzően segítik egyes 
gyógyszerek felszívódását és membránon való átjutását, addig a magasabb affinitású 
kötődés akadályozhatja a membránpenetrációt és fokozhatja a vegyületek vizelettel történő 
exkrécióját. Utóbbira remek példa a sugammadex nevű, gyógyszerként is alkalmazott 
kémiailag módosított gamma-ciklodextrin, ami annyira erősen köt meg egyes vázizom 
relaxánsokat (pl. rocuronium), hogy megzavarva a receptorkötődést, fel tudja függeszteni a 
farmakológiai hatást. Vizsgálatainkban a következő kérdésekre keressük a választ: (1) 
Megjósolható a kialakuló hatás a ligandum-ciklodextrin komplexek stabilitásának 
ismeretében? (2) Mennyire alkalmasak az in vitro modellek által szolgáltatott eredmények a 
ciklodextrinek in vivo hatásainak predikciójára? 

Vizsgálatainkban fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel határoztuk meg a 
ligandum-ciklodextrin komplexek kötési állandóit. Ezt követően in vitro sejtkísérletekben, 
valamint zebrahal embriókon vagy rágcsálókon végzett iv vivo vizsgálatok alapján értékeltük 
a ciklodextrinek protektív hatását egyes toxinokkal és gyógyszerekkel szemben. 

Prezentációmban összefoglalom az eddigiekben összegyűjtött eredményeinket, 
melyekben a ciklodextrinek protektív hatásait vizsgáltuk zearalenon és alternariol 
mikotoxinokkal, valamint nagydózisú chlorpromazinnal szemben. Továbbá megfigyeléseinket 
összevetem a korábbiakban más kutatócsoportok által végzett vizsgálatokkal, ahol a 
ciklodextrinek hatásait tesztelték chlorpromazin és verapamil mérgezésben. Az előzőleg 
közölt eredmények és kutatócsoportunk megfigyelései rávilágítanak arra, hogy a ligandum-
CD komplexek stabilitása nem áll mindig egyértelmű összefüggésben protektív hatásukkal, 
továbbá az in vitro vizsgálatok eredményei csak korlátozottan használhatóak az in vivo 
hatások előrejelzésére. 

A magas komplexstabilitás általában jó kiindulási alapot jelenthet a ciklodextrin alapú 
antidótumok kifejlesztésére, de biztos predikciót nem ad. Mivel továbbra is csak limitált 
mennyiségű adat áll rendelkezésre, további vizsgálatokra van szükség, hogy feltárhassuk a 
ciklodextrinek in vivo protektív hatását befolyásoló jelenleg ismeretlen paramétereket. 
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C1-6 TOXICITÁSI VIZSGÁLATOK IRÁNYELVEI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ IN VITRO  SZEM ÉS A 
BŐR IRRITÁCIÓS VIZSGÁLATOK TERVEZÉSE SORÁN 
 
Buda István1, Hirka Gábor1, Lehel József2, Budai Péter3 
1TOXI COOP ZRT. Toxikológiai Kutató Központ, Balatonfüred, 2 Állatorvostudományi Egyetem 
Élelmiszer-higiéniai Tanszék, Budapest, 3MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, 
Növényvédelmi Tanszék, Keszthely 
 

Az elmúlt évtizedekben a növekvő társadalmi és tudományos nyomás hatására, az 
egyes toxikológia paraméterek meghatározása tekintetében egyre inkább visszaszorulnak az 
in vivo technikák. Nincs ez másképpen a szem-, és a bőr irritációs potenciál esetében sem, 
melyek meghatározásához az elmúlt több mint fél évszázadban a Draize féle in vivo teszteket 
használták. Ezeket az in vivo módszereket számtalan támadás érte a kísérleti állatoknak 
okozott szenvedés és az eredmények szubjektív értékelése miatt. A támadások 
következtében az elmúlt két évtizedben több in vitro vizsgálati módszert dolgoztak ki ezen in 
vivo technikák kiváltására, melynek eredményeképpen napjainkban csak a legindokoltabb 
esetben van lehetőség egy adott vegyi anyag szem-, és a bőr irritációs tulajdonságainak 
meghatározására in vivo teszt elvégzésével. 

Ezen in vitro módszerek azonban a legtöbb esetben nem képesek önmagukban 
kiváltani az eddig alkalmazott in vivo technikákat. Ennek oka legtöbbször az in vitro 
tesztrendszerek rövid fenntarthatósága, melynél fogva megakadályozza a reverzibilis 
folyamatok vizsgálatát, s ezzel együtt sok esetben a vizsgált anyag szem-, és bőr irritációs 
potenciáljának meghatározását. A különböző in vitro módszereket megfelelő megközelítés 
alapján kombinálva viszont létrehozható egy olyan, az illető vizsgálati anyagra részben vagy 
teljes mértékben specifikus teszt stratégia, melynek segítségével a legtöbb esetben 
kiküszöbölhetők az in vitro rendszerek rövidtávú fenntarthatóságából fakadó hátrányok. A 
két legismertebb megközelítési mód a megfelelő vizsgálati stratégia kiválasztásához az ún. 
lentről fel és a fentről le megközelítés. A megfelelő megközelítés kiválasztását döntően 
befolyásolják a vizsgálati anyagokról már rendelkezésre álló fizikai és kémiai paraméterek, 
vagy a már meglévő vizsgálati eredmények. Fontos, hogy ezen információk a forrásuk 
minőségétől és az információ tartalmától függően különböző súllyal vesznek részt a 
megfelelő teszt stratégia kiválasztásban. 

A helyes teszt stratégia kiválasztása döntő lépés mind az idő, mind a költségek 
tekintetében, így a megfelelő körültekintés fontos. 
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C1-7 AZ OECD 492B MÓDSZER VALIDÁLÁSA ÉS LEHETSÉGES SZEREPE NAPJAINK 
TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLÓ RENDSZERÉBEN 
 
Hargitai Judit 
CRL Hungary Kft. Veszprém, Szabadságpuszta 
 

A különböző hatósági szabályozásokban bekövetkezett változások, valamint a 
kísérleti állatok védelmével kapcsolatos szabályozások hatására napjainkban az in vitro 
vizsgálati módszereknek egyre nagyobb szerep jut a hatósági toxikológiai vizsgálatokban. Az 
idén nyáron az OECD Bizottság által is elfogadott és 492B sorszámmal kiadott SkinEthicTM 
HCE TTT (Human Cornea-like Epithelium Time-to-Toxicity) teszt az utóbbi évek egyik 
legjobban várt fejlesztése, mivel eddig nem állt rendelkezésre olyan in vitro mérési módszer, 
ami a szem irritáció területén egyszerre tudná a kategorizálást nem igénylő anyagokat (No 
Category) a reverzibilis szemirritációt (Category 2) illetve súlyos 
szemkárosodást/szemirritációt (Category 1) okozó anyagoktól megkülönböztetni. Jelen 
előadás ennek a módszernek a validálását mutatja be (mind folyadék, mind szilárd anyagok 
esetében), illetve azt vizsgálja, hogy ezáltal milyen szerepe lehet napjaink toxikológiai 
vizsgáló rendszerében, mivel ez a Draize teszt teljes kiváltására alkalmas mérési modell. 



C2
Környezet és 

ökotoxikológiai 
szekció
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C2-1 CINK HATÁSAINAK VIZSGÁLATA TALAJLAKÓ FONÁLFÉRGEK, MINT BIOINDIKÁTOROK 
SEGÍTSÉGÉVEL: A KÖZÖSSÉGSZERKEZETTŐL A TOXIKOKINETIKAI MEGKÖZELÍTÉSIG  

 

Kiss Lola Virág1, Nagy Péter1, Hrács Krisztina1, Sávoly Zoltán2, Seres Anikó1, Bakonyi Gábor1 

1 Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, 
Páter Károly út 1. 
2 Független kutató 

 
A szabadon élő fonálférgek széles körben használt indikátorok a különböző környezeti 

szennyeződések hatásainak vizsgálatakor, beleértve a nehézfém szennyezéseket. A cink 
amellett, hogy esszenciális mikroelem, potenciálisan mérgező hatású is. Ökotoxikológiai 
szempontból a Zn nematológiai hatásai igen sokrétűek lehetnek, a jótékonytól a toxikusig, 
amint azt a különböző terepi és laboratóriumi vizsgálatok eredményei is alátámasztják. 
Különösen keveset tudunk ezeknek a vegyületeknek a sorsáról az élő szervezetben. Ezenkívül 
a nano ZnO részecskék hatásai jelentősen eltérhetnek a nagyszemcsés formákétól. A 
részecskeméretből adódó tulajdonságok felderítésére is alkalmasak lehetnek ezek a 
tesztszervezetek. Egy sor monospecifikus kísérlet után, ahol megkíséreltük tisztázni a Zn akut 
toxicitását és felvételi mintázatát a különböző táplálkozási típusokhoz tartozó 
fonálférgekben, olyan vizsgálatok felé vettük az irányt, amiknek segítségével a nanoreleváns 
toxikus hatások is kimutathatóvá válnak. Mitigációs (N-acetilcisztein hozzáadása révén) és 
interakciós (15 és 140 nm ZnO keveréke) vizsgálatokat hajtottunk végre, hogy jobban 
megértsük ezeket a hatásokat. Különböző táplálkozású fonálférgek tesztelésénél a 
szemcseméret alig befolyásolta a fonálférgek belső cinktartalmát és nem találtunk 
érzékenységi különbséget a két tesztelt faj között Panagrellus redivivus (r-stratégista 
baktériumevő) és Xiphinema vuittenezi (K- stratégista növényekkel táplálkozó) az általunk 
végzett mortalitási tesztek során. Emellett a Panagrellus redivivus esetében nem volt 
toxicitásbeli különbség sem a két tesztelt szemcseméretű ZnO között. Ezzel szemben a 
háttérmechanizmusokat célzó kísérleteinknél erős szemcseméretbeli különbséget 
tapasztaltunk az N-acetilcisztein (NAC) jelenlétében. A NAC mindkét anyag toxicitását 
szignifikánsan csökkentette, viszont kevésbé hatott a nagyobb szemcseméretű ZnO-ra. Az 
általunk pozitív kontrollként használt ZnCl2 koncentrációk a tesztrendszerben jelenlévő 
kioldódott Zn-ion mennyiséget reprezentálták, ezáltal kimutathattuk, hogy a két 
szemcseméretű ZnO toxikus hatásai hátterében nem csak az ionok és az ionok hatására 
termelődött reaktív oxigéngyökök (ROS) állnak, hanem további szemcseméret-függő toxikus 
hatásokkal is számolnunk kell. A két anyag 50-50%-os arányú keverése során a toxikus 
hatások erősen megnőttek, magasabb lett az oldott cinktartalom és a termelődött ROS 
mennyiség is. Feltételezhető, hogy az anyagok különböző kémiai és fizikai tulajdonságai 
együtt egy sokkal reaktívabb formát képeztek. Eredményeink megerősítik a 
szupraindividuális és az infraindividuális szervezeti szintekre fókuszáló tanulmányok közötti 
szakadék áthidalásának fontosságát. A toxikokinetika és a legfontosabb anyagok elemi 
kölcsönhatásainak feltárása segíthet a szennyezés hatásainak kezelésében. Emellett fontos 
figyelembe vennünk a továbbiakban, hogy az anyagok önálló toxicitásánál több és árnyaltabb 
információt kaphatunk egy-egy mitigációs ágens vagy keverék használata révén.  
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C2-2 NEONIKOTINOID-INDUKÁLT VISELKEDÉSI ÉS BIOKÉMIAI VÁLTOZÁSOK A 
DIKEROGAMMARUS VILLOSUS TESZTÁLLATBAN 
 
Somogyvári Dávid1,2, Farkas Anna1,2, Mörtl Mária3, Székács András3, Győri János1,2 

1Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 
Tihany 
2Széchenyi terv Plusz RRF 2.3.1 21 2022 00008 
3MATE Környezettudományi Intézet, Gödöllő 
 

A neonikotinoidok világszerte széles körben használt rovarölő szerek, amelyek 
tartósan megmaradnak a talajban, és megjelennek a felszíni vizekben, fokozott veszélyt 
jelentve az ökoszisztémákra. Ezen hatóanyagok egy részének a szántóföldi használatát 2018-
ban betiltották az EU-ban, de a világ számos részén továbbra is alkalmazzák azokat. A 
neonikotinoidok erős agonistákként hatnak a nikotin típusú acetilkolin receptorokra (nAchR), 
számos rovarfaj központi idegrendszerében utánozzák az acetilkolin ingerület-átvivő 
molekula működését. A felszíni vizekben néhány ng/L és néhány µg/L közötti 
koncentrációban mutathatók ki. 

Munkánk során az ízeltlábú Dikerogammarus villosus kifejlett példányain két széles 
körben használt neonikotinoid, a klotianidin (CLO) [alkalmazott koncentrációk: 16, 32, 48 
µg/L] és az imidakloprid (IMI) [16, 80, 160, 250 µg/L] egyedi toxicitását tanulmányoztuk 2 
napon keresztül. Az akut hatásokat viselkedési (mozdulatlansági idő és úszási aktivitás) és 
biokémiai (glutation S-transzferáz [GST] és acetilkolin-észteráz [AchE] aktivitás) szinten 
vizsgáltuk. A biokémiai markerek a környezetszennyezés érzékeny indikátorainak 
bizonyulnak, széles körben használatosak a különböző vegyi anyagokra adott korai válaszok 
értékelésére. 

Kísérleteink során minden alkalmazott CLO-koncentráció szignifikánsan csökkentette 
a mozdulatlansági időt és az úszási aktivitást. Az IMI esetében a mozdulatlansági idő csak a 
legmagasabb alkalmazott koncentrációnál (250 µg/L) csökkent szignifikánsan, de az állatok 
által megtett távolság már alacsonyabb koncentrációknál (20 és 80 µg/L) is jelentősen 
csökkent. A GST enzim aktivitása nem változott a CLO-val kezelt csoportokban, azonban a 
160 és 250 µg/L IMI koncentráció szignifikánsan megnövelte azt. A viselkedési szinthez 
hasonlóan minden CLO-koncentráció szignifikánsan csökkentette az AchE-aktivitást. Ezzel 
szemben az IMI a 80, 160, és 250 µg/L koncentrációknál szignifikánsan serkentő hatást 
fejtett ki az AchE aktivitásra.  

Eredményeink arra utalnak, hogy a viselkedésbeli változások összefüggésbe 
hozhatóak az AChE aktivitásban megfigyelt változásokkal. Vizsgálatunkban az AChE aktivitás 
gátlása nem a CLO nACh-ra gyakorolt közvetlen hatásának a következménye, hanem a 
szervezet általános károsodott fiziológiás állapotát tükröző közvetett hatás, amely a 
neonikotinoid koncentráció növekedésének is függvénye. A gátolt AChE azt jelezte, hogy a 
neonikotinoidok neurotoxicitása a mozgási képességeket változtatja meg. Az oxidatív stressz 
ugyanakkor az AChE túlzott aktiválódását idézheti elő, ami depresszió szerű viselkedésekhez 
vezethet. A GST enzim a II. fázisú méregtelenítés (elsődleges metabolitokból képez 
konjugátumokat) fontos komponense. Mivel nem találtunk változást a GST aktivitásban CLO 
kezeléseket követően, ezért feltételezzük, hogy a D. villosus nem tudja a CLO-t a GST 
mechanizmussal eliminálni.  
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C2-3 KLÓRPIRIFOSZ ÉS CIPRODINIL HATÓANYAGÚ PESZTICIDEK KORAI EMBRIÓTOXICITÁSI 
VIZSGÁLATA FÁCÁNEMBRIÓKBAN 
 
Major László1, Budai Péter1, Pintér Imre2, Lehel József3, Szabó Rita1 
1MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék, Keszthely, 
2Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi Osztály, Szolnok, 3Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-
higiéniai Tanszék, Budapest 
 

A termesztett növényeket károsító mikro- és makroorganizmusok elleni peszticidek 
nem előírás szerinti alkalmazása, a nem megfelelő kijuttatás-technika és a készítmények 
elsodródása miatti expozícióból adódó veszélyek következtében nem csupán a 
célszervezetek vannak kitéve a peszticidek toxikus hatásának, hanem a művelt területen, 
illetve annak közelében élő vagy tartózkodó vadmadarak (fácán, fogoly, fürj) is, mivel a 
mezőgazdasági termesztésbe vont területek táplálékforrást, továbbá búvó- és költőhelyet 
biztosítanak számukra. 

A fácán szaporodási periódusa egybeesik a tavaszi kémiai növényvédelmi munkák 
idejével, ezáltal a kipermetezett szerek nemcsak a kifejlett madarakra, hanem a tojásban 
fejlődő fácánembrióra is hatással lehetnek. 

A környezet kémiai terhelése legtöbb esetben komplex módon jelentkezik, az 
egyidejűleg jelen lévő vegyi anyagok egymás méreghatását befolyásolhatják, ezáltal 
megváltozhat az összességében kifejtett hatás. 

Madárteratológiai vizsgálatunk során tojásban fejlődő fácánembriókon 
tanulmányoztuk a klórpirifosz hatóanyagú Pyrinex 48 EC inszekticid és a ciprodinil tartalmú 
Chorus 50 WG fungicid interakciós toxicitását. A keltetés megkezdése előtt elvégzett 
injektálásos kezelésekhez a rovarölő szert 1%-os, míg a gombaölő készítményt 0,125%-os 
töménységben, tehát a növényvédelmi gyakorlatban kijuttatásra kerülő koncentrációkban 
alkalmaztuk. 

Az inkubáció harmadik napján az embrionális fejlődés korai szakaszának vizsgálata 
céljából a fácánembriókból tárgylemezen rögzített csírakorong metszeteket készítettünk, 
melyek tanulmányozása fénymikroszkóp alatt történt. Az embrióelhalás mértékét és a 
fejlődési rendellenességek előfordulási gyakoriságát statisztikailag Fisher-féle egzakt teszttel 
értékeltük. 

A kísérlet eredményei alapján az embriómortalitás és a fejlődési rendellenességet 
mutató fácánembriók előfordulási gyakorisága fokozódott a rovarölő szerrel és a gombaölő 
készítménnyel egyedileg és együttesen kezelt csoportokban a kontrollhoz képest, de az 
eltérések statisztikailag nem voltak igazolhatók. A kezelések hatására fejlődési elmaradás 
jelentkezett, gyengén fejlett test és szikérhálózat formájában. 

A Pyrinex 48 EC 1%-os és a Chorus 50 WG 0,125%-os koncentrációban alkalmazva 
egyedileg és együttesen is embriótoxikusnak bizonyult a tojásban fejlődő fácánszervezetre 
nézve. A malformációk előfordulási gyakoriságából teratogén hatás nem volt igazolható. 
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C2-4 KÖRNYEZETI ELEMEKBEN GYAKRAN DETEKTÁLHATÓ GYÓGYSZER- ÉS PESZTICID 
HATÓANYAGOK ÉS KEVERÉKEIK ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATA ALIIVIBRIO FISCHERI-N ÉS 
ZEBRADÁNIÓ EMBRIÓN (DANIO RERIO) 
 
Göbölös Balázs, Bock Illés, Csenki-Bakos Zsolt, Tóth Gergő, Urbányi Béla, Kriszt Balázs, 
Szoboszlay Sándor, Háhn Judit 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, 
Gödöllő 
 

Globálisan az emberiség két millió tonna peszticidet használ fel évente, illetve 3,5 
ezer milliárd dózis (napi terápiás dózis) gyógyszert fogyasztott el 2021-ben. A felhasznált 
hatóanyagok jelentős része a környezeti elemekbe jut, ahol multikomponens keverékeket 
alkotnak. Átfogó ökotoxikológiai tanulmány nem áll rendelkezésre minden 
gyógyszerhatóanyagra, valamint a különböző hatóanyagok együttes koktélhatásáról szintén 
kevés információval rendelkezünk. 

Munkánk során a környezeti elemekben leggyakrabban előforduló három 
gyógyszerhatóanyag, a diclofenac (DCF), ibuprofen (IBU) és carbamazepine (CBZ), valamint 
három peszticid hatóanyag, az S-metolachlor (MTC, herbicid), a tebuconazole (TBZ, fungicid) 
és a terbuthylazine (TRB, herbicid) ökotoxicitását vizsgáltuk. A hatóanyagok és 57 (1:1 
arányú, 2-6 tagú) kombinációjuk ökotoxikus/citotoxikus hatását Aliivibrio fischeri (AVF) 
tesztszervezeten alapuló, ISO 11348-3 szabvány szerinti 30 perces kontaktidejű teszttel és 
zebradánión (Danio rerio) alapuló 120 órás kontaktidejű ZETA-tesztel (zebradanio embryo 
toxicity assay) vizsgáltuk. 

Az effektív koncentráció értékeket (EC10,20,50,80,90,95) GraphPad Prism szoftverrel 
határoztuk meg, majd ezeket felhasználva CompuSyn szoftverrel kombinációs index (CI) 
értékek alapján állapítottunk meg a keverékek komponensei között fellépő antagonista 
(CI>1,1), additív (CI=1,1-0,9) és szinergista (CI<0,9) hatásokat az egyes effektív koncentráció 
értékeken. A TRB önmagában nem bizonyult toxikusnak az AVF tesztszervezetre nézve, így az 
ezt tartalmazó kombinációk esetén a többi komponensre gyakorolt toxicitásnövelő hatását 
százalékos formában fejeztük ki. A ZETA tesztekből származó letális koncentráció értékek 
(LC10,20,50,80,95) alapján a fentebb ismertetett módon CI értékeket határoztunk meg. 

Az AVF tesztben 10%-os fénykibocsátás inhibíciót a legkisebb koncentrációban az 
IBU+TRB, illetve a CBZ+IBU+MTC+TRB keverékek okozták (1-1 mg/L), 50%-os gátlás esetén a 
DCF+IBU és CBZ+DCF+IBU bizonyult a legtoxikusabbnak (12-12 mg/L). 57-ből 49 keverék 
esetében állapítottunk meg szinergizmust, illetve a TRB toxicitásnövelő hatását valamilyen 
hatásos koncentráció értéknél. 

A hatóanyagok közül a DCF (LC50=2,9 mg/L), a keverékek közül a DCF+IBU+MTC+TBZ 
kombináció volt (LC50=3,8 mg/L) a legtoxikusabb, mely esetében (9 másik keverékkel együtt) 
minden hatásos koncentráción szinergikus toxicitás volt tapasztalható. Összesen 37 esetben 
tudtunk a komponensek között megfigyelni szinergizmust, illetve 35 kombináció esetében 
figyeltünk meg a hatásos koncentrációk csökkenésével párhuzamosan növekvő szinergiát. 

A mért hatásos koncentrációk több esetben már környezetileg is releváns értékek, így 
ezen hatóanyagok közötti kölcsönhatások komplex vizsgálata segítséget nyújt a környezeti 
kockázatok becslésének pontosításában. 

A munkát a TKP2020-NKA-16, 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239, az ÚNKP-20-4-II és az 
ÚNKP-21-4-II támogatta. 
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C2-5 MAGAS SZERVES-ANYAGTARTALMÚ MINTÁK TESZTELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
HALEMBRIÓKON MIKROINJEKTÁLÁS SEGÍTSÉGÉVEL 
 
1Csenki Zsolt, 1Cserháti Mátyás, 2Plutzer Judit, 1,3Bakos Katalin, 4Kukolya József, 1Szabó 
István, 1Kriszt Balázs, 1Urbányi Béla 
1MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő, 2Országos Közegészségügyi 
Intézet, Budapest, 3Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő 4MATE Élelmiszertudományi és 
Technológiai Intézet, Gödöllő 
 

A halembrió teszteket széles körben használják környezeti minták toxikológiai 
vizsgálatánál, amelyek gyakran magas szervesanyag-tartalommal rendelkeznek. Mivel ezeket 
a vizsgálatokat, a halembriók környezeti igényei miatt értelemszerűen vizes közegben kell 
elvégezni, több tényező is zavarhatja a toxikus hatások értékelését. Ezek közül az egyik 
legfontosabb a szerves anyagok bomlása miatt a tesztközegben fellépő alacsony oxigénszint. 
A tesztközeg alacsony oxigéntelítettsége növeli a fejlődési rendellenességek kialakulásának 
gyakoriságát, így olyan másodlagos tünetek jelentkezhetnek az embriókon, ami a vizsgálatok 
kiértékelését bizonytalanná teheti. 

A mikroinjektálással történő expozíció jó alternatíva lehet a fent említett probléma 
megoldására, hiszen ezzel az eljárással a különféle anyagok egyszerűen bejuttathatók a 
frissen termékenyült ikrákba, illetve a fejlődő embriókba. Annak ellenére, hogy a 
mikroinjektálásnak számos előnye van, mégsem terjedt el igazán a módszer a gyakorlati 
toxikológia területén, mivel a kutatók fenntartásokkal kezelik az eljárás egyes elemeit. A 
legnagyobb kritika az injektálással szemben az, hogy az expozíciót nem tekintik 
koncentrációtartónak, amely az alapja az eredmények megbízhatóságának és a vizsgálatok 
reprodukálhatóságának. 
Az elmúlt években széleskörűen foglalkoztunk a mikroinjektálási módszer optimalizálási 
lépéseivel és megpróbáltuk bevonni ezt a módszert a halembrió modellt használó 
toxikológiai vizsgálatok körébe.  

Az eddigi eredményeink alapján elmondható, hogy a mikroinjektálás bár nem 
helyettesítheti teljeskörűen, de jó kiegészítése lehet a klasszikus embriótoxikológiai 
teszteknek a magas szervesanyag tartalmú minták vizsgálata során. A technika pontos 
mennyiségek beadását teszi lehetővé és amennyiben a módszer jól optimalizált az injektált 
csepptérfogat változások (koncentrációk) ± 20%-os tartományon belül tarthatók, vagyis az 
eredmények megbízhatósága biztosítható. Vizsgálataink alapján az injektálás és a injektált 
anyagmennyiség a szik térfogatának 10%-át meg nem haladó mértékben, nem okoz káros 
hatást a kezelt embriókban. Fentiek alapján a módszer alkalmas a dózis-hatás összefüggések 
vizsgálatára is, amely a toxikológiai vizsgálatok egyik fő alapkövetelménye. 

Az előadásban röviden bemutatjuk azokat a vizsgálatokat, amelyeknél a módszert 
már sikeresen alkalmaztuk: Eredményeink alapján a mikroinjektálási technika segítséget 
nyújthat toxinbontó mikróba törzsek bontási tulajdonságainak minősítésében, alkalmaztuk 
transzgenikus zebradánió embriók felhasználásával hígtrágya alapú öntözővizek 
xenoösztrogén tartalmának hatásoldalról történő kimutatására, illetve MAS aktiválást 
igénylő proteratogén anyagok tesztelésére is. 
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C2-6 EGY INSZEKTICID KARBAMÁT, A BENDIOKARB EMBRIONÁLIS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 
ZEBRADÁNIÓN 
 
1*Ivánovics Bence, 1*Gazsi Gyöngyi, 2Póliska Szilárd, 3Tóth Márta, 1Staszny Ádám, 1Ács 
András, 1Kovács Róbert, 4Baska Ferenc, 2Domokos Apolka, 2Varga Zsófia, 5Boda Zsófia, 3Bácsi 
Attila, 1Urbányi Béla, 1Csenki-Bakos Zsolt, 2,6Czimmerer Zsolt 
1MATE, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő, 2DE ÁOK, Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen, 3DE ÁOK, Immunológiai Intézet, Debrecen, 4ÁTE, 
Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék, Budapest, 5ÁTE, Élelmiszerhigiéniai Tanszék, 
Budapest, 6SZBK, Genetikai Intézet, Szeged 
*Megosztott első szerzők 
 

A bendiokarb egy zsírokban jól oldódó, acetilkolinészteráz-gátló rovarölő szer. Egyik 
legjelentősebb alkalmazási területe a maláriát terjesztő szúnyogok elleni védekezés. Más 
inszekticid karbamátokhoz képest a bendiokarb nem-célszervezetekre gyakorolt biológiai 
hatásairól jóval kevesebb információ áll rendelkezésünkre, különös tekintettel az embrionális 
fejlődés során bekövetkező kitettség következményeire. A fejlődő embriót érő környezeti 
stressz igen jelentős rövid és hosszú távú káros biológiai hatásokat eredményezhet, ezért 
kiemelten fontos az egyedfejlődés ezen kritikus periódusában történő vizsgálódás. Munkánk 
során célul tűztük ki az embrionális bendiokarb-expozíció hatásainak részletes 
feltérképezését többek között molekuláris-biológiai, bioinformatikai, immunológiai és 
toxikológiai vizsgálómódszerek integrálásán keresztül, zebradánió (Danio rerio) 
modellrendszerben.  

Az embrionális kezeléseket LC10 érték alatti tartományban végeztük. Elsőként 
morfometriai elemzést hajtottunk végre, ezt követően pedig teljes transzkriptom analízist 
végeztünk el, annak érdekében, hogy betekintést nyerjünk a bendiokarb kezelés által 
érintett biológiai útvonalakba. A transzkriptom analízis eredményei alapján első sorban a 
vizuális percepcióra, valamint a veleszületett immunrendszerre gyakorolt hatások 
részletesebb vizsgálatára fókuszáltunk. A lárvák vizuális ingerre adott lokomotoros válaszát 
viselkedésvizsgáló rendszerben detektáltuk. A veleszületett immunrendszert moduláló 
hatásokat neutrofil granulocita specifikus transzgenikus zebradánió vonal bevonásával 
értékeltük, a granulociták eloszlásában, teljes embrión belüli gyakoriságában, és farokúszó-
sebzésen alapuló lokális gyulladásra adott válaszában megmutatkozó különbségek alapján. 
Mindemellett fluoreszcens próba segítségével meghatároztuk egy gyulladásos mediátor, a 
nitrogén-monoxid embriókon belüli termelődésének mértékét. 

A szubletális, embrionális bendiokarb-expozíció az alacsonyabb kezelési 
koncentrációk esetén enyhe, de szignifikáns, a magasabb értékeknél már szemmel is jól 
detektálható morfológiai eltéréseket vont maga után. A bendiokarb által represszált 
géncsoportok esetén a szenzoros, retina-asszociált útvonalak, míg az indukált 
géncsoportoknál az immun és gyulladás-asszociált biológiai folyamatok érintettsége 
mutatkozott meg kiemelt mértékben. Jelentős eltéréseket mutattunk ki a retina 
fejlődésében és az embriók sötét-fény szakasz váltakozására adott lokomotoros válaszában. 
A neutrofil granulociták számának és a nitrogén monoxid termelődésének szignifikáns 
növekedését detektáltuk az oldalvonal-szerv mentén, valamint szignifikáns, koncentráció-
függő csökkenést tapasztaltunk a granulociták sebzés területén történő felhalmozódásában. 
Eredményeink alapján elmondható, hogy az embrionális bendiokarb-expozíció jelentős 
problémákat eredményezhet a fejlődő utód vizuális érzékelésében és nagymértékben képes 
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modulálni az embrió veleszületett immunrendszerét, már viszonylag alacsony LC10 alatti 
értékeken. 

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-4. kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának, a Tématerületi Kiválósági Program 2020, Nemzeti 
Kihívások Alprogramjának (TKP2020-NKA-16), az FK128705 számú Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
finanszírozott szakmai támogatásával, valamint az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt 
támogatásával készült. 
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C2-7 AZ ÉVJÁRAT ÉS A TERMESZTÉSI TÉNYEZŐK HATÁSA BÚZAFAJTÁK TERMÉSÉNEK 
FUZÁRIUM FERTŐZÖTTSÉGÉRE ÉS MIKOTOXIN SZENNYEZETTSÉGÉRE 

 
Tarnawa Ákos, Kassai M. Katalin, Kende Zoltán, Jolánkai Márton 
MATE, Agronómiai Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
jolankai.marton@uni-mate.hu 

 
Az évjárat és a termesztés agrotechnikai tényezői alapvetően befolyásolják a 

növények élettani folyamatait. A szemtermés minőségét nagymértékben leronthatják a 
gombás fertőződések, valamint ezek toxikus metabolitjai. A Fusarium fajok a búza 
jelentősebb kórokozói közé tartoznak. Fertőzésük és mikotoxin termelésük súlyos 
veszteséget okozhat a búza termelésében és a termés felhasználásában. A bemutatott 
kísérletben három mikotoxin – deoxynivalenol, zearaleneon és fumonisin – vizsgálatát 
végezték egy hároméves (2018, 2019 és 2020) agrotechnikai kísérletsorozatban őszi búza 
(Triticum aestivum L.) szemtermés mintáin. A szabadföldi kísérletben a MATE 
Növénytermesztési-tudományok Intézetében, Gödöllőn 3 búzafajta és 5 N fejtrágyázási 
kezelés mintáin meghatározták a fuzárium fertőzöttség, illetve a mikotoxin szennyezettség 
előfordulását és mértékét.  

A kísérleti eredmények alapján megállapították, hogy a fuzáriumfertőzés, valamint a 
mikotoxin előfordulás és annak mértéke között statisztikailag igazolható szignifikáns 
összefüggés egyik kísérleti variáns esetében sem volt igazolható. Ugyanakkor fuzzy logic 
matematikai módszer alapján végzett elemzés során konkrét fajta, illetve évjárati 
különbségek voltak kimutathatók a vizsgált mikotoxinok esetében. 
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C2-8 NAGY ÉRZÉKENYSÉGŰ PCB ÉS PCDD ELEMZÉS GC-APCI-QTOF KÉSZÜLÉKKEL 
 
Pál Róbert, Noud van der Borg 
 

Az atmoszférikus nyomású kémiai ionforrások (APCI) tömegspektrométerhez (MS) 
történő kapcsolása az 1960-as években kezdődött. 
1971-ben a Franklin GNO Corporation fejlesztett egy olyan nyomelemző alkalmazást, ahol 
APCI forrást kapcsoltak tömegspektrométerhez ionmobilitási elválasztással és MS 
detektálással. 

Horning, Carroll és munkatársaik az 1970-es években a Baylor College of Medicine-
ben (Houston, TX) bemutatták a gázkromatográffal  (GC) kapcsolt APCI-MS összehasonlítását 
a  folyadékkromatográf (LC) tömegspektrométerrel. 
Ezekben a vizsgálatokban nagy érzékenységet és egyszerű tömegspektrumokat tapasztaltak. 
Előadásomban a GC-APCI-QTOF készülék gyakorlati alkalmazását mutatom be poliklórozott-
bifenil (PCB) és poliklórozott-dibenzodioxin (PCDD) tartalmú mintákon. PCB és PCDD 
detektálási határ, LOD < 0.2 ng/mL hal izomszövet  mátrixból. 
 



 PIPETTE
 LIKE A PRO

SAPPHIRE pipettahegyek

Maximális precizitás és folyadék visszanyerés 
a Greiner Bio-One termékeivel.

- Dobozos, ömlesztett és utántöltős kiszerelésekben.
- Filteres és filter nélküli kivitelek.
- „Low retention”-kis visszatartású pipettahegyek.
- Univerzális illeszkedés: a pipettahegyek kompatibilisek minden általánosan használt 
   egy- és többcsatornás pipettával.
- Hosszított pipettahegy forma: csökkenti a kontamináció kockázatát pipettázás során.
- Tökéletesített pipettahegy kialakítás: a sima felszínek csökkentik a folyadék visszatartást,  
   ezáltal minimalizálják a költséges reagensek és minták veszteségeit.
- Kitűnő átlátszóságú orvosi minőségű polipropilénből készül a minták tökéletes láthatósága érdekében.
- Egyszerűen olvasható beosztás a minta térfogat gyors ellenőrzésére.
- Vékonyított fal kialakítás: tökéletes illeszkedés és pontosság változatlan teljesítmény mellett, 
   csökkentett műanyag felhasználással.
- Rugalmas pipettahegy és gallér kialakítás: minimalizált felszívási és kienegedési 
   erő és optimális illeszkedés.
-  We take your rack back: visszavesszük és újrahasznosítjuk használt pipettahegyes dobozait.

/   DNáz, Rnáz, humán DNS és PCR inhibítor mentes
/   Nem pirogén és nem citotoxikus
/   Kioldódó anyagokra tesztelt
/   Sterilitási biztonsági szint SAL 10-6
/   EU-ban gyártott és a nemzetközi szabványoknak 
     megfelelően tesztelt
/   Teljesen automtizált csomagolás a részecske-
      szennyezések megelőzése érdekében
/   Teljes nyomonkövethetőség

További információért és ingyenes mintákért 
keresse kollégáinkat a Greiner standon vagy 
az alábbi elérhetőségeken: 
Andras.Jancso@gbo.com
Laszlo.Merva@gbo.com
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P1-1 WORLD COURIER – SPECIÁLIS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 

Németh Gábor 
World Courier Hungary Kft. (Budapest) 

A World Courier a világ első számú speciális logisztikai szolgáltatója. Tevékenységünk 
elsősorban az egészségügyi szektor kiszolgálására fókuszál, megfelelve az iparág által 
támasztott rendkÍvül magas minőségbiztosítási szempontoknak. Munkánkat ISO:9001, 
ISO:14001 és a 27000 kiegészítő rendszerek előírásai mentén végezzük, szakterületünkön 
egyedülállóan rendelkezünk GDP tanúsítvánnyal is. 

Partnereink között megtalálhatóak a világ legnagyobb gyógyszergyártó vállalatai, 
egészségügyi intézmények, kutatás – fejlesztési létesítmények, szerződéses kutatásszervező 
központok, egyetemek, lényegében minden szervezet, amelynek munkája valamilyen módon 
az egészségügyhöz kapcsolódik. Együttműködéseink rendkívül széles körűek, egy potenciális 
hatóanyag felfedezésétől egészen a farmakovigilancia fázisig támogatjuk ügyfeleink 
munkáját a szállítással és tárolással kapcsolatos magas szintű szakmai tanácsadással. 

Szakterületünk: 
• API (aktív gyógyszerhatóanyag), 
• Klinikai vizsgálatok, 
• Vizsgálati gyógyszerkészítmények, 
• Toxikológiai minták, 
• Biológiai minták (humán és állati), 
• Sejt-, és génterápiák, 
• Kereskedelmi gyógyszerszállítások 

A World Courier által kezelt projektek elsődleges jellemzője az egyedi 
küldeménykezelés, vagyis ellentétben az általános szállítási szolgáltatók által kínált 
gyűjtőszállítással, a World Courier által kezelt küldemények már a csomagfelvétel 
időpontjában rendelkeznek előre megtervezett, nyomonkövethető útvonallal és 
tranzitidővel. A szállítások legnagyobb része ellenőrzött és a felvételtől a kézbesítsésig 
dokumentált, a partnerek által megadott hőmérsékleti tartományban történik. Ezek lehetnek 
a folyékony nitrogénes közegtől kezdve (-196 - -180 Celsius), a szárazjeges szállításokon át (-
80 - -60 Celsius), a fázisváltó panelekkel biztosított fagyasztott (-25 - -15 Celsius), hűtött (+2 - 
+8 Celsius) és kontrollált szobahőmérsékletű szállítások (+15 - +25 Celsius).  Az ellenőrzött 
szállításokat minden esetben szigorú feltételek mellett validált aktív-, és passzív 
szállítóeszközökkel és hőmérséklet monitorokkal végezzük. Lehetőséget biztosítunk a 
küldemények geopozicionált nyomkövetésére is. 

A koronavírus okozta világjárványban a World Courier aktív és jelentős szerepet vállal 
a vakcinák logisztikájában is, szerte a világon. 

Példaként említhető projektek: 
• Toxikológiai minták szállítása az EU-n belül és kívül (CRL) 
• Biológiai minták szállítása Bangladesből, 
• Egér embriók szállítása Japánból, 
• Pfizer COVID-19 vakcinák szállítása Belize-be 
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P1-2 AZ INTESZTINÁLIS DEKONTAMINÁCIÓ JELENTŐSÉGE ELHÚZÓDÓ HATÁSÚ CARBAMAZEPIN 
MÉRGEZÉSBEN 
 
Dr. Jakab Dóra Orsolya, Dr. Elek István 
Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, Budapest 
 

A carbamazepin gyakran alkalmazott antiepileptikum. Igen elterjedt a használata a CR 
(controlled release) készítménynek, amely toxikológiai szempontból kihívás elé állíthatja a 
klinikust. Előadásom célja konkrét eset(ek) kapcsán bemutatni az intesztinális dekontamináció 
jelentőségét, illetve az alkalmazásával kapcsolatos esetleges nehézségeket. 

Az intesztinális dekontamináció eszköze a Macrogol (polietilén-glikol) oldat, melyet 
szájon át, vagy nasogastricus szondán keresztül juttatunk a beteg szervezetébe. Ozmotikus 
hashajtó, nem szívódik fel, csupán megnöveli a széklet víztartalmát, így fokozva a perisztaltikát. 
Elhúzódó hatású készítmények, bezoár képző gyógyszerek, hosszú expozíciós idő, nagy 
mennyiségű gyógyszer bevétele esetén kiemelkedő jelentősége van a használatának, azonban a 
beteg állapotát mérlegelve kell döntenünk az alkalmazásáról az esetleges szövődmények (pl. 
aspiráció) elkerülése érdekében. Sikeres dekontamiáció esetén lerövidítheti a mérgezés 
időtartamát, csökkenhet a szövődmények kialakulásának kockázata, illetve a kórházi kezelés 
napjainak száma. 

Ugyanazon férfibeteg három különböző megjelenését szeretném bemutatni. Mindhárom 
eset során 400 mg-os Tegretol CR tablettákból vett be nagyobb mennyiséget. Az első 
alkalommal Intenzív Osztályunkra került, a másik két alkalom során szubintenzív kórtermünkben 
kezeltük. Intenzív osztályos kezelése során decontamináció nem történt, szupportív terápiában 
részesült. 13 napig feküdt kórházban, ebből 8 napot ITO-n. Szérumszintek alakulása: felvételi: 
36,48 µg/ml, másnapi kontroll: 30,94 µg/ml, 6. nap: 7,11 µg/ml. Második alkalommal aspiráció 
veszélye miatt a decontaminációt fel kellett függeszteni, forszírozott diurézist akalmaztunk, 
ekkor 4 napig kezeltük (azonban a toxikológiai vizsgálat ezen esetben alacsonyabb szérum 
szinteket igazolt: felvételi: 14,08 µg/ml, kontroll (4 óra múlva): 17,56 µg/ml, 2. nap: 16,52 µg/ml, 
3. nap: 16,91 µg/ml, ekkor a beteg már intoxikációs tüneteket nem mutatott, de carbamazepin 
szintje stagnált. Harmadik alkalommal sikeres (bár időben elhúzódó) intesztinális 
dekontamináció történt, forszírozott diurézis mellett, a beteg 6 napig feküdt kórházban. 
Szérumszintek alakulása: felvételi: 28,8 µg/ml, kontroll (6 óra múlva): 33,18 µg/ml, 3. nap: 39,52 
µg/ml, 4. nap: 28,04 µg/ml, 5. nap: 4,24 µg/ml. Infekciós szövődménye csak az Intenzív 
Osztályos kezelés során alakult ki.  

Elhúzódó hatástartamú készítmények esetén az intesztinális dekontamináció 
mindenképpen mérlegelendő beavatkozás. Alkalmazásával mind a kórházi kezelés időtartama, 
mind a szövődmények kialakulásának kockázata csökkenthető.  
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P1-3 GÖRCS NINCS, BAJ VAN – ANTIEPILEPTIKUMOK ÁLTAL OKOZOTT ÉLETVESZÉLYES 
MÉRGEZÉSEK 

 

Pap Csaba Zsolt,  

Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia, Péterfy Sándor utcai Kórház-
Rendelőintézet 

 
Az antiepileptikumok számos ioncsatorna és receptor működését befolyásolják, ez 

megmagyarázza terápiás és toxikus sokszínűségüket. A mindennapi gyakorlatban az 
epilepszia mellett nueropátiás fájdalmak és egyes pszichiátriai kórképek kezelésében 
kerülnek alkalmazásra. Túladagolásuk általában enyhe gyomor-bélrendszeri, központi 
idegrendszeri és szív-érrendszeri tünetekkel jár, de nagy mennyiség bevétele súlyos, 
életveszélyes mérgezést is okozhat. Az előadás 2 beteg esetét mutatja be, extrém 
mennyiségű valproát illetve karbamazepin bevétele után kialakult extrém magas 
szérumszint, intenzív osztályos kezelést igénylő életveszélyes mérgezés lefolyását, terápiás 
dilemmáit, a klinikus gondolkodását taglalja. 
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P1-4 A REJTÉLYES BACLOFEN MÉRGEZÉS 
1Bakos Ágnes, 1Elek István, 2Mátyus Mária, 2Wolf Veronika, 
1Péterfy Sándor utcai Kórház, Sürgősségi Belgyógyászat és Klinikai Toxikológiai Osztály, 
Budapest,2MH EK JTKI Toxikológiai és Környezetanalitikai Alosztály, Budapest 
 

A baclofen egy centrálisan ható izomrelaxáns. A vázizomzat spaszticitásának 
csökkentésére alkalmazzák. Baclofen mérgezés ritkán fordul elő. Változatos idegrendszeri és 
szív-érrendszeri tünetei révén azonban differenciáldiagnosztikai problémákat okozhat. Két 
esetet ismertetünk, ahol a betegek idegrendszeri tüneteinek hátterében végül baclofen 
mérgezés igazolódott. 

1. eset: Egy 28 éves férfinél csigolyatörés okozta alsó végtagi paraplegia miatt 
műtétet terveztek. A beteg a műtétet megelőző este zavarttá, agitálttá vált. Másnap reggel 
epilepsziás rohama jelentkezett, ami többször ismétlődött. Korábban alkalmanként 
cannabist használt, így drogabúzus gyanúja miatt osztályunkra helyezték. Halmozott 
epilepsziás rohamai, eszméletlensége, légzési elégtelensége miatt felvételekor intubálni, 
lélegeztetni kellett. Az elvégzett koponya CT, vérgáz, toxikológiai és laboratóriumi vizsgálatok 
a beteg tüneteinek hátterében álló okot nem igazoltak. Később a küldő intézményből 
telefonon jelezték, hogy párnája alatt egy üres baclofenes üveget találtak, ami a történteket 
magyarázhatta. Intenzív tüneti kezelés mellett rohamai megszűntek, a lélegeztető gépről 
leválaszthatóvá vált. Állapotának javulása után a szándékos baclofen túladagolást elismerte. 
Pszichiátriai osztályra helyeztük. 

2. eset: Egy 66 éves nőt kontaktusképtelen állapotban találtak hozzátartozói, 
környezetében üres alprazolamos, bisoprololos levelekkel és néhány tabletta baclofennel. 
Kórelőzményében magas vérnyomás, stroke, szívbetegség, pajzsmirigybetegség, 
emlődaganat és pszichiátriai kezelés szerepelt. Felvételkor stabil vitális paramétereket 
észleltünk, de a beteg erősen kábult volt. Flumazenil intravénás beadását követően ébersége 
javult. Benzodiazepin mérgezését toxikológiai vizsgálata is megerősítette. Másnap 
viselkedése megváltozott, időnként agitáltan, kritikátlanul viselkedett és a bal felső végtagján 
tónusos izomgörcsök jelentkeztek. Laboratóriumi vizsgálataiban érdemi eltérés nem volt. 
Koponya CT vizsgálatán sem látszott friss elváltozás. Neurológus antiepileptikum beállítását, 
valamint a benzodiazepin mérgezés lezajlását követően epilepszia gyanúja miatt EEG 
(elektroencephalographia) vizsgálatot javasolt. A helyszínen talált gyógyszerek és a tünetek 
alapján a beteg felvételi vér-, illetve a következő két napon vett vér-és vizeletmintáiból GC-
MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) módszerrel baclofen szint meghatározás 
történt (felvételi vérminta: 2300 ng/ml; majd 160 ng/ml és 140 ng/ml, vizelet baclofen szint 
9900 és 3880 ng/ml), ami a mérgezést igazolta. Tüneti kezelés mellett a beteg állapota javult, 
antiepileptikum adására nem volt szükség. Ápolásának 4. napján hazabocsátottuk. 

A baclofen mérgezés diagnózisa a tünetek mellett elsősorban az anamnézisen alapul. 
A toxikológiai vizsgálat nem rutin eljárás, de bizonytalan anamnézis, tisztázatlan etiológiájú 
tünetek esetén fontos lehet, mert igazolhatja a mérgezést, befolyásolhatja a beteg kezelését 
és a felesleges vizsgálatok elkerülhetők. 
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P1-5 ÓLOM MÉRGEZÉS: NEHÉZ DIAGNÓZIS? 

 
Urbán Ildikó, Elek István 
Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia 

 
 Az ólom erősen toxikus nehézfém akut és a krónikus expozíció esetén is. Az ólom 

mérgezés ritka, tünetei nem specifikusak, de életveszélyes lehet és hosszantartó egészségi 
problémákat okozhat. A nem specifikus, többszervi tüneteknek köszönhetően téves 
diagnózis előfordulhat. Két esetet mutatunk be, amelyben a betegek akut inhalációs ólom 
expozíciót szenvedtek el, és a mérgezés korrekt diagnózisa átfogó kivizsgálást igényelt.  
Esetek: 1. eset: A 40 éves férfi saját maga kereste fel a kórházat gyomor, - és torokfájdalom, 
mellkasi diszkomfort, hőemelkedés miatt. Felvételét megelőzően két napon át vasoszlopról 
festéket távolított el védőfelszerelés nélkül. Kórelőzményében tíz évvel korábbi 
gyomorműtét szerepelt. A következő betegségek merültek fel: vírus infekció, gyomorfekély, 
egyéb hasi betegségek, fémgőzláz. Háziorvosához irányították kielégítő általános állapotban. 
Egy nappal később súlyosbodó hasi görcs, hányás és obstipáció miatt visszatért a kórházba. 
Paraméterei stabilak voltak, EKG eltérés nélkül. Laborparaméterei emelkedett indirekt 
bilirubin és májfunkciós értékeket, alacsony nátrium szintet, vérszegénységet mutattak. 
Mellkas röntgen negatív volt, natív hasi röntgen és hasi ultrahang meteorizmust, 
gasztroszkópia krónikus gyomorgyulladást igazolt. Az alkalmazott folyadékpótlás és tüneti 
terápia ellenére hasi fájdalma nem csökkent. A klinikai tünetek és a vizsgálati eredmények 
alapján akut hasi katasztrófa, szív és légzőszervi betegségek kizárhatók voltak, az ismert 
ólom expozíció a mérgezést felvetette. A teljes vér ólom szint 105,8 µg/dl volt. Kelátképző 
terápiát kezdtünk, ennek eredményeként klinikai tünetei azonnal javultak. 2. eset: A 33 éves 
férfit sürgősségi osztályra szállították görcsös hasi fájdalom, székrekedés, hányinger, 
fáradtság, étvágytalanság, gyengeség, izületi fájdalom miatt. Felvételekor hőemelkedést, 
emelkedett fehérvérsejtszámot, vérszegénységet, magas vérnyomást észleltek. Hasi 
ultrahang és hasi röntgen normális volt, sebészeti konzultáció akut sebészeti beavatkozást 
nem tartott szükségesnek. Folyadékpótlás és komplex tüneti terápia mellett panaszai nem 
csökkentek. Gasztroenterológiai kivizsgálást terveztek, amikor elmondta, hogy ólomtartalmú 
anyaggal dolgozott öt napon keresztül. Ismételt laborvizsgálat a vérszegénységet, a 
vörösvértestekben bazofil szemcsézettséget és emelkedett Zn-protoporfirin szintet 
mutatott. A teljes vér ólom szint 86,1µg/dl volt. Szupportív kezelés mellett kelátképzőt 
kapott.                                                                                                   

 Akut és szubakut ólom expozíció súlyos hasi tüneteket (ólom kólika) és diagnosztikus 
problémákat okozhat. Igazolt fém expozíció, megmagyarázhatatlan panaszok esetén a 
mérgezésre gondolni kell.                      
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Quantitate with 
Absolute Power
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