
 

1. Az Intézet neve: 
 Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet 

 

2. A kutató(k) és a 
kutatócsoport megnevezése  

 Parlagfű  kutatócsoport 

Vezetője: Dr. Magyar Donát, Ph.D (Népegészségügyi Szolgálat, 

Budapest) 

Tagok: Dr. Kiss Ferenc, Ph.D,  

Dr. D. Tóth Márta, Ph.D  

Dr. Dobolyi Csaba, Ph.D, (Szent István Egyetem, Gödöllő) 

Dr. Béni Áron, Ph.D, (Debreceni Egyetem, Debrecen) 

3. Kutatási terület és a 
kutatás kulcsszavai 

 Környezettudomány (Levegő mikrobiológia) 
Kulcsszavak:  allergia, pollen morfológia, környezetszennyezés 

4. Kutatási célok (1-2 
mondatban) 

 A kutatás célja: a pollen mennyiségi és minőségi vizsgálata, a pollen 

mikroszkopikus mikroorganizmusainak a vizsgálata és annak ökológiai 

és allergológiai szerepe.  

 

5. A kutatás leírása és az 
eredményeinek bemutatása 
(részletezve, max. 1500 
karakter) 

 A parlagfű pollen légköri koncentrációja és az allergiában betöltött 

szerepe mellett nem elhanyagolható tényező a környezetszennyezés 

és a pollen által kiváltott allergiás reakciók fokozódása közötti 

kapcsolat. Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy réz és 

kadmium kezelés hatására megfigyelhető-e morfológiai változás a 

növény különböző részein (gyökér, szár, levél, virágzat és pollen ) és 

ha igen milyen mértékű. Vizsgálataink során vízkultúrás kísérletet 

alkalmaztunk. A virágporszemek morfológiáját sztereomikroszkóppal 

és elektronmikroszkóppal tanulmányoztuk. A parlagfű gyökér,-szár-és 

virágzati tengelyének hosszúsága rézkezelés hatására a kontrollhoz 

képest szignifikánsan csökkent. A növény nedves és száraztömegére 

vonatkoztatott értékek mind réz mind a kadmium kezelésnél 

kisebbek a kontrollhoz képest valamennyi vizsgált növényi szerv 

esetében. A pollen morfológiája a kadmium és réz kezelés hatására 

változott. A kontroll parlagfüvek pollenmintáiban a deformált pollen 

átlagos száma nem éri el a 10%-ot. A kadmiummal kezelt 

növényeknél több, mint 40%-ban deformáltak a virágporszemek. A 

réz kezelés hatására a pollendeformáltság meghaladja az 50%-ot. A 

ruderaliákon a deformált pollen átlagos száma 40%. Az értékek 

szignifikánsan magasabbak voltak az ipari és mezőgazdasági 

területekről származó mintákban. A deformált pollen mennyisége 

korrelál a vitalitásteszt eredményével. A ruderalia pollenszemcsék 

prolin-koncentrációja a legalacsonyabb volt. Eredményeink felhívják a 

figyelmet, hogy a környezetszennyezés befolyásolja a 

pollenmorfológiát, és virágporszemek életképességét, ami 



módosíthatja az allergiás tüneteket.  

 

6. Kutató partnerek más 
intézményből  

 Dr. Magyar Donát, Ph.D, Népegészségügyi Szolgálat, Budapest, 

 Dr. Dobolyi Csaba, Ph.D, Szent István Egyetem, Gödöllő,  

Dr. Béni Áron, Ph.D, Debreceni Egyetem, Debrecen 
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