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Horváth Amanda: A környezet arzéntartalma és hatása 
az emberre. (Referáló

 
közlemény) Egészségtudomány 

21, 203-208, (1977)
• Helvécia (Pataky és Lusztig, 1958)

• Kecel (Csanády
 

et al, 1969)

• Zákányszék (Zsigó
 

M, 1971)

• Bugac-Alsómonostor (Nagy et al, 1975) 

22 tanya ásott kútjának vizében volt 50 µg/L-nél magasabb az As
 

conc.

9 személynél az arzénmérgezés bőrtünetei és egyéb mérgezési tünetek

„A vizsgálatoknak nemcsak a környezeti tényezők arzéntartalmának 
meghatározására, hanem a morbiditási viszonyok feltárására és 
értékelésére is ki kell terjednie.”



BUGAC-ALSÓMONOSTORI  VIZSGÁLAT
Népesség: 398 fő

 
(91 exponált, 279 nem exponált, 28 ismeretlen exp.)

Bőrgyógyászati szűrés (Dr. Nagy Gyula): 240 fő: 2 arzén-epithelioma
 

(0,8%)
26 keratosis

 
(10,8%) és 57 melanosis

 
(23,8%)

Mortalitás vizsgálata –
 

1950-78 közötti halottvizsgálati
 

jegyzőkönyvek
(109 haláleset): az országos átlagnál magasabb
hólyagrák

 
és gyomorrák

 
halálozás

Morbiditás vizsgálata –
 

Kiskunfélegyházi Városi Kórház bel-
 

és  gyermek-
gyógyászati, sebészeti, fül-, orr-, gége és fertőző-
beteg osztály 1969-1978. évi kórlapjai alapján, 
valamint a körzeti orvosi dokumentáció

 
alapján:

magasabb daganat
 

gyakoriság (6,6% vs. 3,9%)  

Haj arzéntartalmának vizsgálata –
 

H.A.:
 

„az arzén kumuláció
 

a hajban már 
10 μg/L

 
ivóvíz arzéntartalomtól kezdődően jelentkezik, s

ez felvetheti a jelenlegi 50 μg/L határérték nagyobb 
populáción alapuló

 
megfigyelésének szükségességét.”

(Horváth A. et al: Egészségtudomány 24, 338-345, (1980)



BÉKÉS MEGYEI REPRODUKCIÓS 

VIZSGÁLATOK



A spontán abortuszok (%) és a halvaszületések (%0

 

) 
magas és alacsony arzéntartalmú

 
ivóvízzel ellátott 

Békés megyei településeken (1970-85)
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BÉKÉS megyei ökológiai vizsgálat 
1998-2002

Települések száma 71

Élve születések száma 
(1998-2002)

17 813

Spontán abortuszok száma 
(és átlaga) 1998-2002

1 062  (5,96 %)

Halvaszületések száma (és 
átlaga) 1998-2002

135  (7,58 ‰)



A spontán abortuszok kockázata különböző
 arzén koncentrációk

 
felett

Felosztási 
As-conc.

(μg/L)

Nyers relatív 
kockázat

RR  (95 % CI)
p 

érték

Népességre korrigált 
incidencia arányszám 

hányados
IRR

 
(95 % C.I.)

p 
érték

10 1,00 (0,89-1,13) 0,94 0,94   (0,83 –
 

1,08) 0,383

15 1,05 (0,93-1,18) 0,46 0,99   (0,87 –
 

1,12) 0,844

20 1,20 (1,05-1,38) 0,009 1,16   (1,001-1,34) 0,048

25 1,24 (1,07-1,44) 0,004 1,20   (1,03 –
 

1,42) 0,022

30 1,25 (1,03-1,53) 0,030 1,23   (1,01 –
 

1,52) 0,043



•
 

Megállapítottuk, hogy a halvaszületések
 

gyakorisága 
a 10-50 μg/L

 
arzén-tartományban  már nem mutatott 

szignifikáns összefüggést a településeket ellátó
 ivóvíz arzéntartalmával

•
 

A spontán abortuszok
 

gyakorisága szempontjából 
azonban

 
a arzént 20 μg/L, vagy azt meghaladó

 koncentrációban tartalmazó
 

ivóvíz szignifikáns 
kockázatot jelent.



ASHRAM (2002 –
 

2004)
A vizsgálat típusa:

 
eset-kontroll vizsgálat

Vizsgált személyek:
• Esetek: újonnan diagnosztizált non-melanoma

 
bőrrák,

hólyagrák,
veserák
tüdőrák (csak M.o-n)

• Kontrollok: nemhez és életkorhoz illesztett kórházi betegek
vakbélgyulladás
hasi sérvek
nyombélfekély
epekőbetegség
csonttörés

Vizsgálati terület hazánkban: Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
Jász-Nagykun-Szolnok m.



Az értékelhető  betegek száma
Bács Békés Csong-

 rád
J-Nk-

 Szolnok
Össze-

 sen
Bőr 99 25 30 23 177

Hólyag 43 2 10 17 72

Vese 20 6 1 6 33

Tüdő 29 8 43 43 123

Össz-tu 191 41 84 89 405

Kontroll 101 23 61 64 249



Az élettartam alatti átlagos évi As-koncentráció
 

és 
a daganatok esélyhányadosai* Magyarországon

μg/L Bőrrák
 OR   (95% C.I.)

Hólyagrák
OR   (95% C.I.)

Veserák
OR   (95% C.I.)

0-5 1,00 n.sz n.sz.

5.1-10 2,89 (1,12-7,44) n.sz. n.sz.

10.1-20 4,58 (1,85-11,3) n.sz. n.sz.

20.1-50 5,68 (2,33-13.81) n.sz. n.sz.

>50 16,0 (5,84-43,64) 2,03 (0,66-6,23) n.sz.

*életkorra, nemre, megyére és napsugár     
expozícióra/dohányzásra/vesegyulladásra korrigálva



Az élettartam alatti kumulatív As-bevitel
 

és a 
daganatok összefüggései*

gramm Bőrrák
 OR   (95% C.I.)

Hólyagrák
OR   (95% C.I.)

Veserák
OR   (95% C.I.)

0-0,050 1,00 n.sz n.sz.

0,051-0,250 2,77 (0,92-8,28) n.sz. n.sz.

0,251-0,500 6,56 (2,23-19,2) n.sz. n.sz.

0,501-1,000 10,35 (3,51-30,54) n.sz. n.sz.

>1,000 6,51 (2,18-19,47) 1,66 (0,61-4,55) 1,85 (0,53-6,39)

*életkorra, nemre, megyére és napsugár expozícióra/dohányzásra/vesegyulladásra 
korrigálva



A legmagasabb napi arzénbevitel
 

és a 
daganatok összefüggései*

μg/nap Bőrrák
 OR   (95% C.I.)

Hólyagrák
OR   (95% C.I.)

Veserák
OR   (95% C.I.)

0-5,0 1,00 n.sz n.sz.

5,1-10,0 n.sz. n.sz. n.sz.

10,1-25,0 3,60 (1,47-8,80) n.sz. n.sz.

25,1-50,0 5,37 (2,20-13,12) n.sz. n.sz.

>50,0 5,30 (2,11-13,32) 3,26 (1,15-9,27) 6,49 (1,22-34,4)

*életkorra, nemre, megyére és napsugár expozícióra/dohányzásra/vesegyulladásra 
korrigálva



A tüdőrák összefüggései az egyes expozíciós 
mutatókkal (10 μg/L felett vs. alatt)* 

Expozíciós 
mutató

EH 95% MT p érték

Jelenlegi conc. 1,37 0,81-2,33 0,238

Élettartam átl. 
conc.

1,92 1,14-3,25 0,014

Kumulatív As
 bevitel (20 év)
2,60 1,44-4,69 0,001

Csúcs-évi 
conc.

1,83 1,06-3,17 0,030

*életkorra, nemre és dohányzási évekre korrigálva



ÖSSZEFOGLALÁS

• A bőrrák
 

és az arzén-expozíció
 

között 
szignifikáns összefüggések mutatkoztak -

 
még 

a jelenlegi 10 μg/L-es határérték alatti átlagos 
évi koncentráció

 
mellett is.

• A 10 μg/L-nél magasabb arzéntartalmú
 

ivóvíz 
hosszú

 
ideig tartó

 
fogyasztása szignifikánsan 

megnövelte a tüdőrák
 

gyakoriságát is.

• A hólyag-
 

és veserák
 

összefüggései 
magasabb arzén-koncentráció

 
illetve -

 
bevitel 

mellett jelentkeznek.



KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET
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