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Edi}iE spEcialÃ sÃnÃtatE publicÃ

de[i se aflã în scãdere în ultimii ani, inciden]a cazurilor de 
methemoglobinemie acutã infantilã continuã sã fie la un nivel crescut, 
care plaseazã ]ara noastrã pe primele locuri în uniunea Europeanã 

l Grupa de vârstã cea mai vulnerabilã este cea a sugarului de 1-3 luni, urmatã de grupa 
nou-nãscu]ilor l ponderea cea mai mare o au cazurile în care sugarul este alimentat 
artificial, urmând grupa sugarilor alimenta]i mixt l cazurile se înregistreazã în special în 
urma consumului apei din fântâni care nu au protec]ie sanitarã asiguratã l promovarea 
alimenta]iei naturale a sugarului, alãturi de mãsuri de igienã a fântânilor, reprezintã 
principalele mijloace profilactice l În afara copiilor, categoriile expuse intoxica]iei cu nitra]i 
sunt gravidele [i persoanele în vârstã care consumã apã din surse neverificate l Efectele 
nitra]ilor asupra organismului uman se pot manifesta nu doar acut, ci [i cronic, fiind studiatã 
implicarea acestor compu[i de azot în carcinogenezã

RAPORTUL
DE GARDåLIDER DE OPINIE

Doamna profesor Evelina 
Moraru, de a Spitalul de Copii 
„Sfânta Maria“ din Ia[i, explicã 
impactul consumului de apã cu 
nitra]i asupra stãrii de sãnãtate 
a copiilor

Primele atestÃri 
ale PreocuPÃrii 

Pentru calitatea 
aPei dateazÃ din 

timPul lui 
HiPocrate din cos

Cod ro[u de nitra]i

PLUS: Din cele 128 de cazuri, 3 au fost fatale (în Botoșani, Cãlãrași și Olt)

Consumul de apã provenind din surse neverificate poate dãuna grav sãnãtã]ii, în special la copii

un studiu realizat de  laboratorul na]ional de Referin]` 
pentru supravegherea calit`]ii apei din cadrul institutului de sãnãtate publicã din bucure[ti, în 

anul 2007, aratã cã la nivelul întregii ]ãri s-au înregistrat 128 de cazuri de methemoglobinemie 
acutã infantilã. aceste cazuri au fost depistate în 20 de jude]e, cele mai multe fiind raportate în 

boto[ani, buzãu, dolj, ia[i [i Olt
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„Atunci când 
mamele 
decid sã 
prepare 
formulele de 
lapte cu apã 
din fântânã 
neverificatã, e 
ca [i cum ar 
aduce 
moartea 
copilului lor 
cu biberonul“
Prof. dr. GheorGhe 
MencinicoPschi,  
despre riscul major al 
nitraților din apã pentru 
starea de sãnãtate a copilului

Aspectele majore ale medicinei contemporane 
pot fi regãsite în „Aforismele lui Hipocrate“

Trebuie numai pu]inã rãbdare [i acces la informa]ie pen-
tru a afla cã, de fapt, nu noi, medicii secolelor 20 [i 21, am des-
coperit apa curatã - sau cel pu]in preocuparea pentru acest do-
meniu - ci subiectul l-a preocupat pe însu[i Hipocrate din Cos, 
pãrintele medicinei. Atât de intens, încât o mare parte din lu-
crarea sa, „Aerul, Apa [i Locurile“, dupã cum poate vã a[tepta]i 
chiar din titlu, este dedicatã rela]iei particulare dintre utilizarea 
apei [i starea de sãnãtate a organismului uman. De la consu-
mul per os la efectele benefice ale bãilor termale [i la de la ris-
cul pentru apari]ia calculilor la posibilele probleme care apar 
la copiii care consumã apã impurã, Hipocrate descrie o rela]ie 
mai presus de concret între lichidul vital [i entitã]ile compuse 
majoritar din acesta. Lectura acestor pasaje face, pe alocuri, cât 
un curs din curicula de sãnãtate publicã. 

Despre sãnãtatea publicã din România trebuie 
sã se vorbeascã mai mult. ßi mai bine

Pentru cã oamenii care activeazã în domeniu, poate mai 
pu]ini vizibili decât clinicienii, au un impact direct, dar poa-
te mai pu]in evident, asupra vie]ii noaste. Este cazul celor ce 
activeazã în cadrul Laboratorului Na]ional de Referin]ã pentru 
Supravegherea Calitã]ii Apei din cadrul Institutului de Sãnãtate 
Publicã din Bucure[ti, [i care de ani buni vegheazã la respecta-
rea calitã]ii apei consumate în România. Am preluat date din-
tr-unul dintre documentele elaborate de ace[tia, privitor la inci-
den]a cazurilor de methemoglobinemie acutã infantilã înregis-
trate în anul 2007, pentru a trage un semnal de alarmã. În Ro-
mânia membrã a Uniunii Europene, anual, sute de copii suferã 
[i câ]iva chiar mor din cauzã cã în alimenta]ia lor este introdusã 
apã provenind din surse neverificate, cum ar fi fântânile din zo-
nele rurale. Iar principala cauzã este educa]ia precarã a publi-
cului, incluzând aici [i o parte a personalului medico-sanitar, în 
domeniul profilaxiei patologiei hidrice neinfec]ioase.

Aceastã edi]ie specialã sus]ine un demers de 
informare care trebuie sã fie cotinuu [i bazat 
pe dovezi

Liderii de opinie pe care-i ve]i regãsi în paginile urmãtoare 
- profesorii Evelina Moraru, Gheorghe Mencinicopschi [i Radu 
Vlãdãreanu - vorbesc despre impactul consumului de apã cu 
nitra]i în special la copilul mic, dar sunt eviden]iate [i efecte-
le, sus]inute de un numãr din ce în ce mai mare de studii, pe 
care nitra]ii, nitri]ii [i nitrozaminele le pot avea, pe termen lung, 
la adult, implicând apari]ia unor malignitã]i sau a bolilor neu-
rodegenerative. Dacã al]i factori de risc implica]i în procesele 
patologice, precum fumatul sau consmul unor mari cantitã]i 
de alcool, sunt cunoscu]i, nitra]ii, din apã [i din alimente, sunt 
adesea ignora]i. Inclusiv de legisla]ia în vigoare din ]ara noastrã 
[i în contradic]ie cu directiva europeanã în domeniu, pe care 
o prezentãm, de asemenea, în detaliu. Dincolo de aceste nea-
junsuri, sunt lucruri concrete pe care le putem face, fiecare din-
tre noi, în chestiunea nitra]ilor din apã. Dacã la intrarea în pro-
fesia de medic am depus Jurãmântul lui Hipocrate, poate ar fi 
bine ca, din când în când, sã ne oprim asupra operei sale. În 
aceastã lunã, este suficient sã parcurgem câteva pasaje din „Ae-
rul, Apa [i Locurile“.
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esențial

Cum apar nitra]ii [i care este 
concentra]ia admisã în apa de 
bãut?

Nitra]ii apar în mod natural în apã, fãcând 
parte din ciclul azotului. Pot proveni [i în urma 
pãtrunderii în sursele de apã a îngrã[ãmintelor 
chimice azotoase sau a apelor uzate, bogate în 
substan]e organice, ca urmare a oxidãrii amo-
niacului. În apa de bãut, concentra]iile maxi-
me admise au fost stabilite ]inându-se seama 
de efectul lor methemoglobinemizant. Apari]ia 
methemoglobinemiei a fost întâlnitã numai în 
cazul consumului de apã cu concentra]ii cres-

cute de nitra]i, limita admisã de OMS fiind de 
50 mg/l la adult.

Cum apar efectele intoxica]iei cu 
nitra]i?

Nitra]ii sunt rapid [i complet absorbi]i la 
nivelul intestinului sub]ire. Nitri]ii pot fi ab-
sorbi]i direct din stomac [i din intestinul sub-
tire. Efectul biologic major al nitri]ilor este 
datorat implicãrii acestora în oxidarea hemo-
globinei normale [i transformarea acesteia în 
methemoglobinã (MHb), formã incapabilã 
sã transporte oxigenul la ]esuturi. Methemo-

Întrebãri [i rãspunsuri: nitra]ii din 
apã [i efectele asupra sãnãtã]ii

Ce trebuie sã știți, pe scurt, despre riscul consumului de apã provenind 
din surse neverificate
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globinemia se manifestã clinic când concen-
tra]ia de methemoglobinã atinge 10% din he-
moglobina normalã. În mod normal, MHb 
are valoarea situatã sub 2%, iar la sugarii mai 
mici de 3 luni, valoarea ei este sub 3%.

Care sunt categoriile cele mai 
afectate de contaminarea cu 
nitra]i?

Cele mai suscceptibile grupe de vârst` la 
poluarea cu nitra]i a apei potabile sunt nou-
nãscu]ii [i sugarii, gravidele, femeile care 
alapteazã [i persoanele în vârstã.

Care este cea mai gravã suferin]ã 
asociatã cu consumul de apã cu 
nitra]i?

Cea mai importantã problemã de sãnãtate 
privind poluarea apei cu nitra]i [i nitri]i este 
apari]ia methemoglobinemiei, cunoscutã în 
literatura de specialitate ca „blue baby syn-
drome“.

De ce sunt afecta]i în mai mare 
mãsurã copiii cu vârsta de 0-1 an?

Hemoglobina copiilor sub 1 an este mult 
mai succeptibilã la transformarea în MHb de-
cât hemoglobina adul]ilor sau a copiilor mai 
mari. În plus, copilul cu vârsta 0-1 an alimen-
tat artificial constituie grupa de risc expusã 
la boalã din cauza concentra]iei crescute 
de nitra]i introdu[i în organism prin alimen-
ta]ie. Methemoglobinemia este invariabil 
concomitentã cu consumul de preparate lac-
tate pentru sugari contaminate cu microorga-
nisme, precum B. Subtilis, capabili sã reducã 
nitra]ii la nitri]i. 

Copilul cu vârsta 0-1 an prezintã [i deza-
vantajul unei secre]ii gastrice acide scãzute, 
ceea ce contribuie la formarea MHb, deoare-
ce la un pH crescut bacteriile se înmul]esc, 
fapt care favorizeazã transformarea nitra]ilor 
în nitri]i, ace[tia din urmã fiind responsabilii 
finali ai producerii methemoglobinemiei. De 
asemenea, infec]iile prezente în sfera ORL, la 
nivelul cãilor aeriene superioare, determinã 
cre[terea susceptibilitã]ii la methemoglobi-
nemie, ca [i infec]iile gastrointestinale (sin-
teza endogenã de nitra]i este crescutã de 
infec     ]ii [i reac]iile inflamatorii nespecifice, 
precum bolile diareice acute).

Ce forme clinice prezintã 
methemoglobinemia acutã 
infantilã?

Intoxica]ia acutã cu nitra]i a sugarului 
are trei forme de manifestare: 

 forma u[oarã - manifestatã prin cianozã, 

mai ales la nivelul fe]ei (în jurul buzelor, na-
sului), apoi a extremitã]ilor (unghii, vârful 
degetelor [i a mucoaselor); 

 forma medie - manifestatã prin dispnee, ta-
hicardie, sufluri cardiace [i cefalee; 

 forma gravã - manifestatã prin convul-
sii, aritmii, comã [i chiar deces (a[a-numita 
moarte albastrã prin asfixie)

Sunt afectate gravidele de 
consumul de apã cu nitra]i peste 
limitã?

Starea de gravidã este asociatã în mod 
natural cu cre[terea nivelului methemoglo-
binemiei, a[a-încât aportul alimentar supli-
mentar în aceastã perioadã poate precipi-
ta manifestãrile clinice ale methemoglobi-
nemiei. 

Numai copiii sunt afecta]i? Ce 
efecte au nitra]ii la adul]i?

Copiii nu sunt singurii expu[i riscului, fi-
ind de asemenea posibil ca nitra]ii în concen-
tra]ii mari sã cauzeze cancer la adul]i. Nitra -
  ]ii ca atare nu sunt cancerigeni, dar totu[i se 
recunoa[te faptul cã nitra]ii pot fi transforma]i în 
nitri]i în corpul uman, care mai apoi pot in-
tra în reac]ie cu aminele ter]iare, formând ni-
trozamine care au fost identificate ca 
poten    ]ial cancerigene. Câteva studii epide-
mologice au indicat corela]ii pozitive cance-
rigene. De exemplu, nitra]ii în apa de bãut au 
fost corela]i cu riscul de cancer gastric în Co-
lumbia [i Anglia [i expunerea la fertilizan            ]ii 
ce con]in nitra]i a fost corelatã cu mortalita-
tea cauzatã de cancerul gastric în Chile.

Alte efecte ale nitra]ilor asupra sãnãtã  -
  ]ii umane sunt hipertensiunea, posibilita-
tea apari]iei unor malforma]ii congenitale [i 
avorturi spontane, [i disfunc]ii ale sistemului 
circulator [i ale glandelor tiroide. 

Cum se poate interveni pentru 
limitarea aportului de apã cu 
nitri]i?

Este deosebit de importantã informa-
rea popula]iei care folose[te ca sursã apa 
din fântâni, cu privire la amplasamentul, 
construc]ia fântânii [i asigurarea protec -
  ]iei sanitare a acesteia. Este deosebit de 
importantã informarea popula]iei, în spe-
cial a gravidelor, asupra riscului pentru 
sãnãtate pe care îl reprezintã preparea for-
mulelor de lapte cu apã contaminatã cu ni-
tra]i. În acest sens trebuie promovatã ali-
menta]ia naturalã, la sân, iar în cazul în care 
nu este posibilã, trebuie folositã apã din 
surse verificate, cum este apa îmbuteliatã, 
pentru hrana nou-nãscu]ilor.

Cea mai 
importantã
problemã de 
sãnãtate privind 
poluarea apei cu 
nitra]i [i nitri]i este 
apari]ia 
methemoglobinemiei, 
cunoscutã în 
literatura de 
specialitate ca „blue 
baby syndrome“

Hemoglobina 
Copiilor sub 1 an
este mult mai 
succeptibilã la 
transformarea în MHb 
decât hemoglobina 
adul]ilor sau a copiilor 
mai mari. În plus, 
copilul cu vârsta 0-1 
an alimentat artificial 
constituie grupa de 
risc expusã la boalã 
din cauza concentra]
iei crescute de nitra]i 
introdu[i în organism 
prin alimenta]ie. 
Methemoglobinemia 
este invariabil 
concomitentã cu 
consumul de 
preparate lactate 
pentru sugari 
contaminate cu 
microorganisme, 
precum B. Subtilis, 
capabili sã reducã 
nitra]ii la nitri]i

trebuie 
promovatã
alimenta]ia naturalã, 
la sân, iar în cazul în 
care nu este posibilã, 
trebuie folositã apã 
din surse verificate, 
cum este apa 
îmbuteliatã, pentru 
hrana nou-nãscu]ilor
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Hipocrate din 
Cos, primul 
medic interesat 
de calitatea 
apei de consum

Proprietățile sanogene ale apei reprezintă o preocupare veche a comunitãții 
medicale, avându-și originile în Grecia anticã, în perioada „pãrintelui medicinei“

Hipocrate din Cos s-a nãscut în anul 460 î.Hr. pe in-
sula Cos din Arhipelagul Insulelor Sporade [i a decedat 
aproximativ în anul 370 î.Hr., în localitatea Larissa din 
Tessalia. A fost cel mai vestit medic al Greciei antice [i 
este considerat pãrintele medicinei.

Din cele peste 70 de lucrãri care i se atribuie, cuprin-
se în Corpus Hippocraticum din biblioteca renumitei [coli 
de medicinã din Cos, cea denumit` „Aerul, Apa [i Locu-
rile“, Hipocrate descrie cauzele demonstrabile [tiin]ific 
ale bolilor, un loc aparte de]inându-l patologia hidricã.  

Este practic primul document de sãnãtate publicã din is-
toria medicinei.

Cu siguran]ã Hipocrate nu [tia la acea vreme des-
pre methemoglobinemia acutã infantilã sau alte suferin  ]e 
produse de ingestia de nitra]i, dar a intuit cã în calitatea 
apei pe care o consumã oamenii î[i are originea starea de 
sãnãtate a popula]iei. 

Principiile profilactice privitoare la apa de bãut î[i 
au, iatã, rãdãcinile chiar în zona originilor medicinei, 
avându-l ca exponent pe însu[i Hipocrate.

opiniile lui HipoCrAte deSpre CAlitAteA Apei, deSprinSe din luCrAreA „Aerul, ApA și loCurile“

„Trebuie sã 
luãm în 
considerare 
calitatea apei. 
Apele diferã 
una de alta, 
prin gust [i 
alte calitã]i“

„Cele mai bune ape 
sunt cele care curg 
din mun]i [i din 
dealuri. Acestea 
sunt dulci [i clare, 
sunt calde vara [i 
reci iarna. A[a 
trebuie sã fie [i 
apele din pu]urile 
de la adâncime“

„Iar atunci când se 
nasc aici copii, 
sunt în impo
sibilitatea de a 
avea grijã de ei, 
din cauzã cã apa 
durã [i nedige
rabilã trebuie 
]inutã departe de 
laptele lor“
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