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BevezetésBevezetés

–– Parlagfű-allergiaParlagfű-allergia: súlyos : súlyos népegészségügyi tehernépegészségügyi teher

–– IntézkedésekIntézkedéseket  megalapozó et  megalapozó kutatások kutatások 
– – EEgyik irányvonal: gyik irányvonal: 

környezeti expozíciókkörnyezeti expozíciókkal való kal való 
összefüggések összefüggések keresésekeresése

–– Fontos feladat: Fontos feladat: 

                   
   –    – hosszú távonhosszú távon
jelen módszertanijelen módszertani

tanulmánytanulmány




    –    – rövid távonrövid távon
Parlagfű  Pollen      Parlagfű  Pollen      
Riasztási RendszerRiasztási Rendszer

parlagfűpollen-expozícióparlagfűpollen-expozíció értékelése értékelése





  

Célkitűzés Célkitűzés 
  
Parlagfűpollen-koncentráció Parlagfűpollen-koncentráció hozzárendelésehozzárendelése  
Magyarország minden egyes településéhezMagyarország minden egyes településéhez

  2005-ös és 2010/11-es 2005-ös és 2010/11-es 
Országos Gyermek Légúti Felmérések (OGYELF)Országos Gyermek Légúti Felmérések (OGYELF)
egészségi végpontjaihoz (tüneteihez) egészségi végpontjaihoz (tüneteihez) 
parlagfűpollen-expozíciós magyarázó változóparlagfűpollen-expozíciós magyarázó változó

  19 (19 (1818) ) aerobiológiai mérőállomás …adataiaerobiológiai mérőállomás …adatai alapján alapján  

SoftwareSoftware

––  Stata SE v10.0 Stata SE v10.0 for WSfor WS
– – ArcGIS (ArcGIS (ArcViewArcView))
  DesktopDesktop  v10.0v10.0  SP5SP5

– – OKK-OKIOKK-OKI

––  Qbasic v1.1 Qbasic v1.1 nyelven írtnyelven írt
  segédprogramoksegédprogramok



  

Hierarchikus klaszterekHierarchikus klaszterek
– – Az állomások Az állomások 

idősor-idősor-
adatmintázatának adatmintázatának 
hasonlóságahasonlósága

– – Hipotézis-állításHipotézis-állítás, , 
nem teszt (nincs nem teszt (nincs pp!)!)

– – „„Halmos” klaszterekHalmos” klaszterek,,
nem „láncolatos” nem „láncolatos” 
(completelinkage vs. (completelinkage vs. 
single-/average- stb. -inkage)single-/average- stb. -inkage)

– – DendrogramokDendrogramok

LehetőségLehetőség: : 
Klimatikus régiókKlimatikus régiókkal való kal való 
egybevetésegybevetés

Módszerek 1.Módszerek 1.

Klimatikus régiók 
a területek hőmérsékleti és csapadék-

paraméterei alapján



  

Módszerek 2/A/i.Módszerek 2/A/i.
Hiányzó értékek imputálása Hiányzó értékek imputálása (éves összpollenszám-értékekből)(éves összpollenszám-értékekből)

ÉVEK ÁLLOMÁSOK

Teljes adatsorral Hiányos adatsorral

ÁT(1) ÁT(2)
(…)

ÁH(1) ÁH(2)
(…)

ÁH(z)

1.) 1999 ÁT(1,1) ÁT(2,1) . ÁH(2,1) ÁH(z,1)

2.) 2000 ÁT(1,2) ÁT(2,2) ÁH(1,2) . ÁH(z,2)

… .) X ÁT(1,x) ÁT(2,x) ÁH(1,x) ÁH(2,x) ÁH(z,x)

16.) 2014 ÁT(1,16) ÁT(2,16) ÁH(1,16) ÁH(2,16) .



  

Módszerek 2/A/ii.Módszerek 2/A/ii.
Hiányzó értékek imputálása Hiányzó értékek imputálása (éves összpollenszám-értékekből)(éves összpollenszám-értékekből)

ÉVEK ÁLLOMÁSOK

Teljes adatsorral
Teljes 
adat-

sorosak 
átlaga

Hiányos adatsorral

ÁT(1) ÁT(2)
(…)

ÁT(ÁTL) ÁH(1) ÁH(2)
(…)

ÁH(z)

1.) 1999 ÁT(1,1) ÁT(2,1) ÁT(S,1) ÁH(1,1) ÁH(2,1) ÁH(z,1)

2.) 2000 ÁT(1,2) ÁT(2,2) ÁT(S,2) ÁH(1,2) ÁH(2,2) ÁH(z,2)

… .) X ÁT(1,x) ÁT(2,x) ÁT(S,x) ÁH(1,x) ÁH(2,x) ÁH(z,x)

16.) 2014 ÁT(1,16) ÁT(2,16) ÁT(S,16) ÁH(1,16) ÁH(2,16) ÁH(z,16)

1. Átlagolás             1. Átlagolás             2. Lineáris regresszió  2. Lineáris regresszió  3. Értékadás    3. Értékadás    (4. Uezek ÁH(2)-re, …, ÁH(z)-re) (4. Uezek ÁH(2)-re, …, ÁH(z)-re) 
        x(s)x(s)   y(á):  y(á): x(s, év)x(s, év)    y(á, év)y(á, év):          :          (5. Többéves átlagok)(5. Többéves átlagok)
      y(á)=y(á)=bb11++mm11x(s)x(s) y(á, év)=y(á, év)=bb11++mm11x(s, ev)x(s, ev)

 
  b1, 
m1

  b2, m2

Lineáris regresszió Lineáris regresszió 
+Plotok+Plotok
  

1) 1) Kiugró értékekKiugró értékek
ellenőrzéseellenőrzése
  adat-adat-
          tisztítástisztítás

2) 2) ImputálásImputálás
módszeremódszere
 más más  
    „setting”-    „setting”-
    ekben is    ekben is



  

Módszerek 3/A/i.Módszerek 3/A/i.

 Expozíció-hozzárendelésExpozíció-hozzárendelés 
–– Az összes magyarországi településhez Az összes magyarországi településhez 
– – Kétféleképpen:Kétféleképpen:

  

1)1) Az  Az adott település pollen-koncentrációjaadott település pollen-koncentrációja :=  := 
a térinformatikailag meghatározott a térinformatikailag meghatározott 
legközelebbi legközelebbi 
mérőállomás mérőállomás 
pollen-pollen-
koncentrációjakoncentrációja
[km]…[km]…

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]

Éves parlagfű-
összpollenszám [db/m3], 

Magyarország, 
1999–2010-es 

időszak átlaga 



  

Módszerek 3/A/ii.Módszerek 3/A/ii.

1—1 (10—10) 1—1 (10—10) szélességiszélességi, ill. , ill. hosszúságihosszúsági fok  fok hosszahossza
az Egyenlítőtől távolodvaaz Egyenlítőtől távolodva
(km-ben mérve)(km-ben mérve)
egyre  jobban különbözikegyre  jobban különbözik


Éves parlagfű-összpollenszám [db/m3], 
Magyarország, 1999–2010-es időszak átlaga
HOSSZÚSÁGI/SZÉLESSÉGI FOKOKKAL 
SZÁMOLVA                                    



  

…… ……
……

Módszerek 3/B/i.Módszerek 3/B/i.

2)2) Az  Az állomások adatainak átlagolásaállomások adatainak átlagolása
az az adott településadott településnek nek 
az állomásoktól való, kilométerben kifejezettaz állomásoktól való, kilométerben kifejezett
távolságatávolsága  négyzetének reciprokánégyzetének reciprokával való súlyozássalval való súlyozással



  

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3], 
Magyarország, 
2004–2010-es 
időszak átlaga
           

             
Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3], 
Magyarország, 
1999–2005-ös 
időszak átlaga

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]



  

Módszerek 3/B/ii.Módszerek 3/B/ii.

A település-mérőállomás távolságának limitálása A település-mérőállomás távolságának limitálása 
nem javított az eredményekennem javított az eredményeken

Tartományhatárok „kézi” beállításaTartományhatárok „kézi” beállítása (…) (…)



  

További állomások beállítása További állomások beállítása 
segítene a statisztikákonsegítene a statisztikákon
(extrapoláció kiküszöbölése is)(extrapoláció kiküszöbölése is)

http://hun.zoom-maps.com



  

A készített térképek A készített térképek 
jó hasonlóságjó hasonlóságot mutattak ot mutattak 
a kizárólag 2011-bena kizárólag 2011-ben  
a a FÖMIFÖMI által  által 
műholdműholddal felmért állapotdal felmért állapothozhoz

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]

Éves parlagfű-összpollenszám, Magyarország, 1999–2005

Éves parlagfű-összpollenszám, Magyarország, 2004–2010

Parlagfű-térkép, Magyarország, 2011

(Forrás: Fömi.Hu)



  

EredményekEredmények
  TérképekTérképek

 Kapott pollen-expozíciós adatbázis=Kapott pollen-expozíciós adatbázis=bemeneti adatokbemeneti adatok
  OGYELF- (összefüggés-)elemzéshezOGYELF- (összefüggés-)elemzéshez

        
További tervekTovábbi tervek

  A pollen-koncentráció A pollen-koncentráció 
modellezése: modellezése: 
geostatisztikai módszerekgeostatisztikai módszerek is is

  Pollenkoncentráció-modellezés fejlesztése:Pollenkoncentráció-modellezés fejlesztése:
    Kiindulópont: más, pl. Kiindulópont: más, pl. fizikai/kémiai szennyezőkfizikai/kémiai szennyezők  

expozíciójának modellezéséexpozíciójának modellezéséhez ishez is



  
E-mail: E-mail: 
varro.mihaly@oki.antsz.huvarro.mihaly@oki.antsz.hu

Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!

Köszönet:Köszönet:
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Mányoki GergőMányoki Gergő

Magyar DonátMagyar Donát
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Vadassy RitaVadassy Rita

Vörös KrisztinaVörös Krisztina

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]

Éves parlagfű-összpollenszám, Magyarország, 1999–2005

Éves parlagfű-
összpollenszám 
[db/m3]

Éves parlagfű-összpollenszám, Magyarország, 2004–2010
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