
Az ivóvíz arzéntartalmának 
szerepe a rákos 

megbetegedések kialakulásában 
Készítette: Bellovits Klára 

Környezettan BSc. 

2014 

Témavezetők: 

Dr. Tatár Enikő 

Dr. Mihucz Viktor 



Bevezetés 
•A talaj természetes eredetű As-szennyezettsége 
a talajvíz és ivóvíz As-tartalmában is tükröződik 
•A csapvíz As-koncentrációját és annak kémiai formáját az 
ELTE Kémiai Intézetében is vizsgálták. 
•Az szakirodalmi adatok alapján a 150μg/liternél nagyobb 

As-tartalmú csapvizet fogyasztó lakosok körében 
gyakrabban fordul elő: 
tüdőrák (C34) 
bőrrák  (C43, C44) 
húgyhólyagrák (C67) 
a vese (C64) rákos megbetegedése.   
•Nem egybehangzóak a tapasztalatok  
a <150μg/liter  As- koncentráció esetére. 
 



Hazánkban az Európai Uniós csatlakozást követően 10μg/liter a 
csapvíz megengedett As-koncentrációja 2009. december óta. Ettől 
eltérő értékek főként a dél-alföldi régióban mérhetők.  

Forrás: 
ÁNTSZ 



Magyarország nagy erőfeszítéseket tett az utóbbi két évtizedben 
az ivóvíz As-tartalmának csökkentésére, mégis 150 településen 
még mindig 10-50 g/litert mérnek. 

Forrás: ÁNTSZ 



Szakdolgozatom célkitűzése 

     Annak tisztázása, kimutatható-e hazánkban a tartósan 10 – 50 
g/liter közötti As-koncentrációjú ivóvizet fogyasztó lakosok 
körében, egyes rákos megbetegedések gyakoriságának 
növekedése, az arzénszennyezéssel nem sújtott (kontroll) 
helyiségekhez képest.  



Adatforrások 

• Nemzeti Rákregiszter: az új rákos esetek száma, BNO kódok 
szerint, évenként, férfiakra és nőkre, életkor szerinti 
bontásban, településenként, 2001-2011 időtartamra.  

• Központi Statisztikai Hivatal: lakosságszám, lakosságszám 
életkor szerinti eloszlása (országosan, régiónként). 
www.ksh.hu 

• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat: A csapvíz 
As-koncentrációja a honlapjukon letölthető fájlokban 
található, melyek az adott időszakban mért adatokat 
tartalmazzák a veszélyeztetett településekre. www.antsz.hu  
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Hazánkban 226 
ezer ember 
háztartásában a 
csapvízre 
c(As)>20 g/liter. 
Ezen lakosok 
92,5 %-a 4 
szomszédos 
dél-alföldi 
megyében, 
Csongrád, 
Hajdu-Bihar, 
Bács-Kiskun és 
Békés megyében 
él. 

A 20 g/liternél nagyobb arzénkoncentrációjú 
településen élők megoszlása megyék szerint (készült 
az ÁNTSZ 2013 II. félévi adatainak felhasználásával) 

A feldolgozásra kerülő adatok megválasztása           
-A vizsgált települések kiválasztása 



A vizsgált települések kiválasztása 

• 49 település Csongrád, Hajdu-Bihar, Bács-Kiskun és Békés 
megyékből, melyekre c(As)  10 g/liter 

• 12 egyéb hazai település, melyekre c(As)10 g/liter 

• 9 + 4 kontroll település, c(As)<10 g/liter, ne szerepeljen a 
kifogásoltak között és az előbbiekhez hasonló legyen a 
lakosságszámuk  



A feldolgozásra kerülő adatok megválasztása  
A vizsgált betegségek: tüdőrák (C34), melanóma (C43), egyéb bőrrák 

(C44), húgyhólyagrák (C67) , veserák (C64). 

Incidencia értékek számolása, 1000 lakosra vonatkoztatva:  

Incidencia= (esetszám/lakosságszám)*1000 

A betegségek életkor szerinti gyakorisága: az adott korosztályba 
tartozó esetszámoknak illetve lakosok számának hányadosa 1000 
lakosra, 1 évre átszámítva  

Statisztikai adatfeldolgozás: IBM SPSS Statictics for Windows, 2.1. 
verziójú programmal  (Szigeti Tamás)  

• kétféle korrelációanalízis: Pearson- és Spearman-féle korrelációs 
analízis 

• faktoranalízis (varimax rotációt használva)  

• valamint Mann- Whitney teszt   

 

 



Eredmények és kiértékelésük 



Tüdőrák incidencia  értékek megyénként, egy évre(2001-2011) 

•A tüdő, a húgyhólyag és vese rosszindulatú daganatos 
megbetegedése a férfiak körében gyakoribb.  



•A tüdőrák ,húgyhólyag és veserák elsősorban a 40 évnél idősebb 
korosztályt sújtja, a férfiakat nagyobb gyakorisággal.  

•(3megye=Békés, Csongrád, Bács-Kiskun) 

 



•A melanóma már 10 éves kor fölött jelentkezik és 60 éves korig a 
nőknél fordul elő nagyobb valószínűséggel, emiatt összességében a 
nők körében a gyakoribb.  

•(3megye=Békés, Csongrád, Bács-Kiskun) 



•Az egyéb bőrrákok 35 éves kor fölött jelentkeznek és csak 65 év 
fölött sújtják nagyobb mértékben a férfiakat, emiatt 
összességében alig van különbség a nemek között.  

•(3megye=Békés, Csongrád, Bács-Kiskun) 

 



•Az incidencia értékekben  nem tapasztalható csökkenés a 11 év 
alatt 

•A tüdő (C34) és a bőr (C44) rosszindulatú betegségei kb. ötször 
gyakoribbak. 

•Békés megyére vonatkozó grafikonon a tüdő rosszindulatú 
daganatára 15-20%-kal nagyobb átlag figyelhető meg a 11 év alatt 



•Tüdőrákra az incidencia 30 g/litertől kezdve határozott növekedést 
mutat és az esetek száma ettől a küszöbértéktől kezdve meghaladja a 
négy megye adataiból nyert átlagot.  



Statisztikai adatfeldolgozás eredménye 

• Korrelációs analízis:  
     Az As-koncentráció csak a tüdőrákhoz tartozó incidencia 

értékekkel mutat egyértelmű összefüggést, a többi vizsgált 
rákos megbetegedésnél nem.   

• Faktoranalízis – eredménye szerint egyértelmű összefüggés 
van a tüdőrák incidenciák és az arzénkoncentráció között 

• Eset-kontroll vizsgálat - szignifikáns eltérést állapított meg  a 
tüdőrák incidenciára a  vizsgált és kontroll települések között.  



Következtetések 

• Megállapítottam 
 A tüdőrákra az incidencia értékek 30 g/litertől kezdve 

határozott növekedést mutattak az As-koncentráció 
függvényében.  

 A statisztikai vizsgálat szerint az ivóvíz arzénkoncentrációja 
korrelációban volt a tüdőrákra vonatkozó incidencia 
értékekkel. A többi vizsgált ráktípusra ilyen korreláció nem volt 
igazolható a hazai ivóvíz koncentráció-tartományában. 

 A vizsgált 11 éves időszak alatt évenként vizsgálva jelentős 
változás nem volt tapasztalható a tüdőrák incidencia 
értékekben, az As-koncentráció csökkenése ellenére. 

• A közölt eredmények azt igazolják, hogy az szakirodalomban 
kis As-koncentrációként említett 150 g/liter-nél kisebb, de 
30 g/liter-nél nagyobb As-tartamú vizet tartósan fogyasztó 
lakosok körében gyakoribb a tüdőrákos megbetegedések  
kialakulása a kontrollhoz képest.  
 

 



Összefoglalás 

• Magyarország évtizedek óta küzd, hogy minden lakoshoz 
eljusson az előírásoknak megfelelő ivóvíz. Azokon a 
településeken, ahol még mindig nem felel meg a szabványnak 
a csapvíz minősége, lajtos kocsikkal látják el a lakosságot, 
zacskókba csomagolt, vagy palackozott vizet osztanak.  

• Nagyon fontos viszont a lakosság tájékoztatása, hogy a 
megengedettnél nagyobb arzénkoncentrációjú csapvizet 
ételeik elkészítéséhez se használják. 

 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!  



Függelék 











A Békés megyére vonatkozó grafikonon a tüdő rosszindulatú 
daganatára 15-20%-kal nagyobb átlag figyelhető meg a 
tizenegy éven keresztül minden évben.  


