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1. DEFINIºIE
Methemoglobinemia este un sindrom clinico–
biologic caracterizat prin cre¿terea cantitå¡ii de
methemoglobinå din sânge peste 2%.

2. ETIOPATOGENIE
În mod normal, fierul din molecula de hemoglobinå ¿i din molecula de oxihemoglobinå
este în stare feroaså (Fe2+), fapt esen¡ial pentru
func¡ia de transport de oxigen. Oxidarea transformå fierului divalent (Fe2+) în fier trivalent
(Fe3+), formându-se astfel methemoglobina sau
ferihemoglobina.
Methemoglobina are anumite proprietå¡i care
se traduc prin:
faptul cå este nefunc¡ionalå pentru
transportul de oxigen;
faptul cå då sângelui (mai ales în condi¡ii
de pH acid) o culoare caracteristicå,
ciocolatie;
faptul cå, în concentra¡ii care depå¿esc 3%
din cantitatea totalå de hemoglobinå,
condi¡ioneazå producerea cianozei.

3. MATERIAL ªI METODÅ
Lucrarea de fa¡å reprezintå un studiu retrospectiv al intoxica¡iei cu nitra¡i la sugar ¿i la
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copilul mic, studiu care cuprinde un numår de
120 de cazuri diagnosticate ¿i confirmate pe o
perioadå de 10 ani (1996-2005). Studiul acestora
s-a realizat pe baza datelor preluate din arhiva
Spitalului Jude¡ean Constan¡a sec¡iile Pediatrie I
¿i Pediatrie II ¿i pe baza analizelor de apå realizate
de R.A.J.A. Constan¡a.
La aceste cazuri s-au urmårit datele generale
ale pacien¡ilor ¿i datele caracteristice intoxica¡iei
cu nitra¡i, necesare pentru confirmarea
diagnosticului de methemoglobinemie de origine
toxicå, dar ¿i pentru eviden¡ierea factorilor de risc
pentru îmbolnåvire.

REZULTATE ªI DISCUºII
1. Distribu¡ia pe ani a numårului de cazuri
Intoxica¡ia cu nitra¡i prezintå o cre¿tere a
inciden¡ei în ultimii ani. Se observå cå în anii 1996
¿i 1997 au existat 9, respectiv 8 cazuri, iar în anii
urmåtori numårul cazurilor cre¿te (14 cazuri în
1998 ¿i 1999, 15 cazuri în 2000 ¿i 12 cazuri în
2001, 2004, 13cazuri în 2002 ¿i 2003). Acest
fenomen se explicå prin faptul cå anii 1998-2003
au fost ani seceto¿i ¿i în aceastå perioadå cantitå¡ile
de apå folosite pentru iriga¡ii au fost crescute.
Aceste ape au spålat solurile ¿i astfel nitra¡ii au
ajuns mai u¿or în pânza freaticå, de unde, mai
apoi, au påtruns în fântânile de unde s-a alimentat popula¡ia.
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2. Distribu¡ia pe anotimpuri a numårului de cazuri
Numårul de cazuri variazå în func¡ie de anotimp. În anotimpul secetos (vara) apar 42 de cazuri
de îmbolnåviri, reprezentând 35% din numårul
total de cazuri, deoarece cantitatea de apå din
precipita¡ii este scåzutå, solurile sunt tratate chimic
în aceastå perioadå, îngrå¿åmintele azotoase
ajungând mai u¿or în pânza freaticå prin irigare.
Totodatå, vara, cantitatea de apå consumatå este
mai mare.

4. Distribu¡ia cazurilor pe medii de
provenien¡å
Din cele 26 de localitå¡i în care apar intoxica¡ii
cu nitra¡i, 23 sunt din mediul rural (88,4%), iar 3
din mediul urban (11,6%). Din cele 120 de cazuri,
110 sunt din mediul rural (91,66%) ¿i 10 din mediul urban (8,33%).

3. Distribu¡ia pe localitå¡i a cazurilor
Reparti¡ia pe localitå¡i a cazurilor de intoxica¡ie
acutå cu nitra¡i diagnosticate în perioada 19962005 aratå în felul urmåtor:

Se observå o frecven¡å mult mai mare a
intoxica¡iei în mediul rural. Pentru cele 110 cazuri
(92%) din mediul rural existå siguran¡a sursei de
poluare, fapt confirmat prin buletinul de analizå
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a apei consumate, iar pentru cele 10 cazuri (8%)
din mediul urban, doar pentru Techirghiol avem
confirmatå prezen¡a nitra¡ilor în apå mult peste
limita admiså.
ºinând cont cå localitå¡ile urbane (Constan¡a,
Nåvodari) au surså centralizatå de apå, ne
exprimåm rezerva cå methemoglobinemia s-ar
datora nitra¡ilor din apå care nu depå¿esc
concentra¡ia de 10-15mg/l pe toatå perioada de
timp studiatå. Aceste intoxica¡ii au o altå surså
reprezentatå de unele vegetale care în mod
normal sau ocazional intrå în alimenta¡ia sugarului
mic ¿i sunt contaminate cu nitra¡i. Este vorba, în
special, de morcovi ¿i de spanac.
5. Sursele de apå
Sursa de apå este reprezentatå în 110 cazuri
(92%) de fântâni, pu¡uri, ci¿mele. Dozarea
nitra¡ilor din toate sursele de apå din jude¡ este
dificilå, înså situa¡ia poate fi rezolvatå printr-o
urmårire atentå a surselor de apå din gospodåriile
cu copii, în special sugari, ¿i femei gravide, pe
toatå perioada sarcinii. Astfel se pot evita
îmbolnåvirile. Sunt localitå¡i unde concentra¡ia de
nitra¡i din apå este crescutå aproape în
permanen¡å ¿i unde apar în mod frecvent cazuri
de intoxica¡ii cu nitra¡i.
Dupå cum se observå din tabelul cu reparti¡ia
cazurilor pe localitå¡i, cele mai multe cazuri apar
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în Topraisar (18 cazuri – 15%), urmat îndeaproape
de Corbu (16 cazuri – 13,33%) ¿i Cogealac (12
cazuri – 10%).
Întrucât în localitatea Topraisar s-au înregistrat
cele mai multe cazuri de methemoglobinemie,
am analizat calitatea apei în dinamicå în perioada
1996-2005 ¿i am constatat cå nivelul nitra¡ilor
pe perioada analizatå depå¿e¿te constant
concentra¡ia maxim admiså (45mg/l).
Dacå la Topraisar existå surse individuale de
apå (fântâni) care creeazå probleme, existå ¿i
localitå¡i care dispun de re¡ea centralizatå de
alimentare cu apå (Mihail Kogålniceanu,
Techirghiol), dar totu¿i concentra¡ia nitra¡ilor din
apå depå¿e¿te frecvent concentra¡ia maxim
admiså, men¡inându-se la valori de 80-90mg/l,
creând astfel risc ¿i chiar stare de boalå.
Analiza apei din instala¡ia centralizatå de apå
a ora¿ului Teghirghiol aratå depå¿iri ale concentra¡iei maxim admise la nitra¡i pe întreaga
perioadå studiatå (1996-2005). Se observå
cre¿teri mai mari al concentra¡iei de nitra¡i pe
perioada verii deoarece în aceastå perioadå cresc
nevoile de apå din cauza turi¿tilor ¿i, pentru a
face fa¡å solicitårilor de apå, se folose¿te apå din
pu¡ul P 10, cunoscut ca având concentra¡ii crescute de nitra¡i.
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6. Distribu¡ia pe sexe a cazurilor
Reparti¡ia pe sexe a fost urmåtoarea:

(70 de cazuri, reprezentând 58,33 % din numårul
total de cazuri), comparativ cu ponderea în rândul
fetelor (30 de cazuri, reprezentând 41,66 % din
numårul total de cazuri).
În studiile de specialitate, sexul masculin nu
este men¡ionat ca factor de risc ¿i acest lucru este
valabil ¿i pentru studiul de fa¡å. Numårul mai
mare de cazuri în rândul båie¡ilor poate fi explicat
prin numårul mai mare al båie¡ilor decât numårul
de fete ¿i în popula¡ia generalå.
7. Distribu¡ia în func¡ie de vârsta de apari¡ie
Vârstele pacien¡ilor sunt cuprinse între 2
såptåmâni ¿i 67 de såptåmâni. Cel mai multe
cazuri s-au înregistrat la o vârstå mai micå de 1
an, la aceastå vârstå existând doar 4 cazuri din
numårul total de 120 de cazuri. Dupå vârstå (în
såptåmâni), datele centralizate se pot înscrie
într-un tabel, astfel:

Rezultatele ob¡inute în urma studiului celor
120 de cazuri de methemoglobinemie aratå o
pondere mai mare a cazurilor în rândul båie¡ilor
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Din grafic se observå o inciden¡å maximå a
intoxica¡iei cu nitra¡i la vârsta de 3 såptåmâni (24
cazuri, reprezentând 20% din numårul total),
dupå care numårul cazurilor scade pânå la 10
såptåmâni urmând o curbå descendentå. Dupå
vârsta de 10 såptåmâni, numårul cazurilor este
relativ constant, men¡inându-se în jurul valorilor
de 2-6 cazuri.

intervalului de vârstå de 1-10 såptåmâni, 14
cazuri (11,66%) apar¡in intervalului 11-20 de
såptåmâni, 8 cazuri (6,66%) apar¡in intervalului
21-30 de såptåmâni, iar în intervalele 31-40, 5160, 61-70 de såptåmâni a existat câte 2 cazuri
(1,66%).
În urma detalierii graficului s-a observat cå
vârsta cu riscul cel mai mare este de 3-4
såptåmâni (40 de cazuri – 33,33%).

8. Distribu¡ia în func¡ie de grupele de vârstå
Pe grupe de vârstå reparti¡ia cazurilor aratå
astfel:

Studiul nostru aratå cå vârstele la care
intoxica¡ia cu nitra¡i are inciden¡å maximå sunt
cuprinse în intervalul 1-10 såptåmâni. Din cele
120 de cazuri, 92 de cazuri, reprezentând
76,66% din numårul total de cazuri, apar¡in
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Faptul cå methemoglobinemia apare la vârste
atât de mici, în perioada de nou-nåscut (primele
28 de zile) existând 48 de cazuri ¿i în perioada
de sugar mic (1-3 luni) 44 de cazuri, aratå cå,
din nefericire, alimenta¡ia naturalå este
abandonatå de un numår mare de mame. Pe
de altå parte, trebuie observatå ¿i insuficien¡a
urmåririi copiilor ¿i a calitå¡ii mediului în care
tråiesc în perioada de sugar. Existå o normå legalå
prin care unitatea la care sunt aronda¡i gravida
¿i, respectiv, copilul în perioada de sugar are
obliga¡ia de a evalua obiectiv condi¡iile de via¡å,
dintre care calitatea apei consumate fiind o
prioritate majorå.
Riscul de apari¡ie a intoxica¡iei cu nitra¡i la
sugari este poten¡at de:
– aciditatea gastricå care, în primele luni de
via¡å, este mai scåzutå ¿i care face ca
stomacul ¿i duodenul så fie lipsite de
apårarea antimicrobianå ¿i så fie invadate
de flora nitrat-reducåtoare;
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– hemoglobina sugarului care, în prima lunå
de via¡å, este predominant fetalå ¿i care se
oxideazå mai u¿or cu nitra¡ii decât cea
adultå. Doar 20% din hemoglobina
sugarului este hemoglobinå adultå;
– cantitatea de sânge care la sugar este 100110ml/kg corp, fa¡å de cantitatea de sânge
a adultului de 80ml/kg corp, iar cantitatea
de apå ingeratå de sugari este de 12 ori
mai mare decât cantitatea de apå ingeratå
de adul¡i. Raportatå la cantitatea de
hemoglobinå, cantitatea de nitra¡i ingeratå
de sugari este foarte mare;
– sistemele enzimatice reducåtoare capabile
så transforme methemoglobina în hemoglobinå care nu sunt dezvoltate complet la
sugari.

10. Corela¡ie între vârstå ¿i tipul de
alimenta¡ie
Din graficul urmåtor se poate observa vârsta
micå la care este abandonatå alimenta¡ia naturalå. La vârste de 2-3 såptåmâni, sugarii (32
cazuri, reprezentând 20% din numårul total) sunt
alimenta¡i artificial sau mixt. Pe de altå parte apar
4 intoxica¡ii cu nitra¡i la 4 sugari de 4, respectiv 6
såptåmâni, de¿i sunt alimenta¡i natural. Ace¿tia
au fåcut o tulburare digestivå, motiv pentru care
li s-a administrat ceai ¿i supå de morcov. Concentra¡ia crescutå de nitra¡i din apå ¿i din morcovi
a fåcut ca ace¿ti sugari, de¿i alimenta¡i natural, så
prezinte simptome caracteristice methemoglobinemiei.

9. Tipul de alimenta¡ie
În ceea ce prive¿te tipul de alimenta¡ie, pentru
grupul studiat, avem
urmåtoarea reparti¡ie:
– 4 cazuri (3%) cu alimenta¡ie naturalå (lapte
matern +ceai);
– 40 de cazuri (33%) cu alimenta¡ie mixtå
(lapte matern +lapte de vacå sau lapte
praf);
– 68 de cazuri (57%) cu alimenta¡ie artificialå
(lapte praf);
– 8 cazuri (7%) cu alimenta¡ie diversificatå.
Din numårul total de 120 de cazuri, cei hråni¡i
artificial reprezintå 57%, iar cei hråni¡i mixt
reprezintå 33%, ceea ce ne obligå så concluzionåm cå un numår mare de sugari, începând
de la vârste foarte mici (2-3 såptåmâni) sunt lipsi¡i
de alimenta¡ia naturalå specificå vârstei.

11. Asocierea intoxica¡iei cu nitra¡i cu
anemia
Determinårile hematologice au pus în eviden¡å
un grad de anemie la 42 de pacien¡i (35% din
numårul total de cazuri), fapt care explicå scåderea rezisten¡ei organismului. Aceastå scådere
a rezisten¡ei organismului favorizeazå invadarea
tractului digestiv superior de cåtre germenii nitratreducåtori (Salmonella, Colibacili, Clostridium,
Streptococcus faecalis).
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(16,66%) au I.P. în limite normale (0,90 – 1,00),
ceilal¡i având diverse grade de distrofie:
– gradul I (I.P. = 0,89 – 0,76) – 70 de cazuri
(58,33%);
– gradul II (I.P. = 0,75 – 0,60) – 30 cazuri
(25%).

12. Distribu¡ia cazurilor în func¡ie de
indicele ponderal
În ceea ce prive¿te indicele ponderal al
sugarilor (raportul dintre greutatea realå ¿i
greutatea corespunzåtoare vârstei) observåm cå
majoritatea sugarilor din lotul aleatoriu studiat au
o greutate mai micå decât cea idealå. Acest fapt
determinå scåderea rezisten¡ei organismelor
acestor sugari, crescând astfel riscul apari¡iei
intoxica¡iei cu nitra¡i. Rezisten¡a scåzutå favorizeazå invadarea tubului digestiv superior de cåtre
flora nitrat-reducåtoare. Aceasta transformå ionul
nitrat în ion nitrit, formå sub care se absoarbe.
14. Corela¡ie între valoarea indicelui
ponderal ¿i prezen¡a anemiei
Se observå cå numårul sugarilor care prezintå
distrofie de gradul I (70) este mai mare decât
numårul celor care prezintå distrofie de gradul
al-II-lea (30). Acesta se explicå prin faptul cå dintre
cei 42 de sugari care prezintå anemie 28 (66,66%)
au distrofie gradul I, iar 8 (6,66%) au distrofie
gradul II. Atât anemia, cât ¿i distrofia reprezintå
factori de risc pentru methemoglobinemie. 36
sugari, reprezentând 30% din numårul total al
sugarilor din lotul studiat, au prezentat ambii
factori de risc.

13. Distribu¡ia cazurilor în func¡ie de gradul
de distrofie
Din analiza datelor ob¡inute în urma studierii
celor 120 de cazuri din lotul aleatoriu studiat am
constatat cå doar un numår de 20 sugari
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scåzutå a organismului, iar tubul lor digestiv nu este
îndeajuns dezvoltat pentru a se apåra de invazia
germenilor nitrat-reducåtori ¿i pentru a împiedica
absorb¡ia nitri¡ilor. Dintre cei 120 de pacien¡i studia¡i,
48, reprezentând 40% din numårul total sunt
prematuri, restul de 72 de pacien¡i, reprezentând
60%, fiind nåscu¡i la termen.

15. Asocierea intoxica¡iei cu nitra¡i cu boala
diareicå acutå
În majoritatea cazurilor, copiii care prezintå
intoxica¡ie cu nitra¡i sunt anterior sånåto¿i, înså
se poate întâmpla ca o parte dintre ei så prezinte
o boalå diareicå acutå. Din lotul studiat, 26
pacien¡i, reprezentând 21,66% din numårul total
de cazuri au prezentat BDA, restul de 94 de
pacien¡i, reprezentând 78,33% din numårul total
de cazuri, fiind anterior sånåto¿i. Enterocolita
favorizeazå apari¡ia intoxica¡iei cu nitra¡i prin
invadarea tubului digestiv superior de cåtre
germeni nitrat – reducåtori. Totodatå, pacien¡ii
cu enterocolitå consumå o cantitate mai mare
de apå, datoritå deshidratårii care înso¡e¿te
aceastå boalå.

17. Clasificarea în func¡ie de concentra¡ia de
methemoglobinå
Concentra¡iile de methemoblobinå care
depå¿esc 2% din hemoglobina totalå determinå
apari¡ia de semne ¿i simptome ale afec¡iunii.
Dintre cei 120 de pacien¡i, 44 au avut valori al
methemoglobinei <10% din hemoglobina totalå,
32 au avut 10-20% methemoglobinå, 26 au avut
20-45%, 16 pacien¡i au avut 45-55%, iar 2 pacien¡i au avut valori ale methemoglobinei de 55-70%.
Valoarea maximå a methemoglobinei din lotul
studiat a fost de 65,2%, concentra¡ia cu care a
venit la spital un sugar de 3 såptåmâni din Plopeni.

16. Asocierea intoxica¡iei cu nitra¡i cu
prematuritatea
Prematuritatea reprezintå un factor de risc
pentru foarte multe boli, printre care ¿i intoxica¡ia
cu nitra¡i. Copiii prematuri au rezisten¡å mai
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. I, NR. 3-4, AN 2006
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18. Forme clinice de methemoglobinemie
Methemoglobinemia se clasificå în func¡ie de
severitate în 3 forme:
– formå u¿oarå/moderatå (methemoglobina
<20%);
– formå severå (methemoglobina 20-45%);
– formå foarte severå (methemoglobina
>45%).
În lotul studiat avem 76 de cazuri cu formå
u¿oarå, reprezentând 65% din numårul total de
cazuri, 26 cazuri cu formå severå, reprezentând
26,66 % din numårul total de cazuri ¿i 18 cazuri
cu formå foarte severå, reprezentând 8,33 % din
numårul total de cazuri.

20. Corela¡ia între concentra¡ia de
methemoglobinå ¿i gradul de distrofie
Existå o interdependen¡å între gradul de
distrofie ¿i valorile methemoglobinemiei. Intoxica¡ia cu nitra¡i împiedicå dezvoltarea normalå
a copilului, determinând apari¡ia unui anumit
grad de distrofie, iar, pe de altå parte, apari¡ia
methemoglobinemiei este poten¡atå de distrofie,
care scade rezisten¡a organismului copilului,
fåcându-l astfel vulnerabil pentru anumite afec¡iuni. Studiul de fatå exemplificå aceastå interdependen¡å. Pacien¡ii cu gradul II de distrofie
prezintå valori ale methemoglobinei mult mai
mari decât pacien¡ii cu gradul I de distrofie sau
cu valori normale ale indicelui ponderal.

19. Corelare între concentra¡ia de
methemoglobinå ¿i grupa de vârstå
Dupå cum se poate observa din graficul ¿i din
tabelul care urmeazå, cazurile cele mai severe
s-au înregistrat la grupa de vârstå de 0-3 luni. La
grupa de vârstå 3-6 luni au predominat formele
u¿oare ¿i medii (cu methemoglobinå <45%), iar
peste vârsta de 6 luni s-au înregistrat numai
forme u¿oare. Deci, cu cât vârsta copilului cre¿te,
cre¿te ¿i rezisten¡a organismului la substan¡ele
stråine lui, se dezvoltå ¿i mijloacele de apårare,
se maturizeazå structurile de apårare ¿i în acest
fel scade riscul de îmbolnåvire.

21. Prezen¡a cianozei
Dintre cei 120 de sugari, 90 (75% din numårul
total de cazuri) au prezentat cianozå generalizatå,
iar restul de 30 (25% din numårul total de cazuri),
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cianozå perioralå asociatå în 8 cazuri cu cianozå
a extremitå¡ilor. Cianoza apare atunci când
cantitatea de methemoglobinå în sânge raportatå
la cantitatea de hemoglobinå totalå atinge valori
de 10-20%. O particularitate a acestei cianoze
este cå nu dispare prin administrare de oxigen.

Simptomele apar de la câteva ore pânå la
câteva zile dupå introducerea alimenta¡iei artificiale ¿i dispar dacå sugarul este scos din mediu ¿i
astfel este întreruptå ingerarea nitra¡ilor.
23. Durata spitalizårii
Conform statisticilor, pacien¡ii sunt stau în
spital sub 1 såptåmânå de zile (76,66% din
cazuri), ceea ce înseamnå cå vindecarea se produce rapid dacå este instituit tratamentul. 18
pacien¡i (15% din numårul total) au stat în spital
3 zile, 14 pacien¡i (11,6% din numårul total) au
stat 4 zile, al¡i 18 pacien¡i (15% din numårul total)
au stat 6 zile, iar 12 pacien¡i (10% din numårul
total) au stat 7 zile. Cel mai mare numår de
pacien¡i, 30, reprezentând 25% din numårul
total, au fost interna¡i 5 zile. Durata de spitalizare
este mai mare la pacien¡ii care prezintå complica¡ii
datoritå concentra¡iei mari de methemoglobinå
(>50%) sau la pacien¡ii care au o boalå asociatå
(cel mai frecvent, bronho-pneumonie, diaree).

22. Simptome asociate cianozei
În afarå de cianozå, pacien¡ii au mai prezentat
urmåtoarele simptome:
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24. Corela¡ie între durata spitalizårii ¿i
valoarea methemoglobinei
Durata spitalizårii depinde extrem de mult de
gravitatea bolii, ¿tiindu-se cå un pacient este
externat în momentul în care simptomele se remit
¿i starea sa generalå este bunå. În cazul methemoglobinemiei, gravitatea simptomelor este direct
propor¡ionalå cu cantitatea de methemoglobinå
din cantitatea totalå de hemoglobinå. Tocmai din
aceste motive, în studiul de fa¡å am realizat o
corela¡ie între valoarea methemoglobinei ¿i
numårul zilelor de spitalizare. S-a observat cå
pacien¡ii care au valorile methemoglobinei pânå
la 20% au fost spitaliza¡i pânå la 6 zile, iar pacien¡ii
cu valori ale methemoglobinei de 45-70% au fost
spitaliza¡i peste 7 zile. Grupul de pacien¡i cu valori
ale methemoglobinei de 20-45% se situeazå la
grani¡å, fiind spitaliza¡i 5-10 zile.

25. Durata internårii în STI
Dintre cei 120 de pacien¡i studia¡i, majoritatea
au fost interna¡i în STI 24 de ore (50 de pacien¡i,
reprezentând 41,6% din numårul total de cazuri),
34 pacien¡i (28,3% din numårul total) au fost
interna¡i în STI 48 de ore. 14 (11,6% din numårul
total), respectiv 16 (13,3% din numårul total)
pacien¡i au fost interna¡i în STI 12 ore, respectiv
72 de ore. Durata de spitalizare în STI aratå
intervalul de timp în care starea generalå a
pacien¡ilor s-a îmbunåtå¡it, iar riscul vital a dispårut.
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CONCLUZII
Apa este constituentul esen¡ial al materiei vii
¿i fårå apå nu poate exista via¡å.
Nevoia fiziologicå de apå a unui individ este
de 1,5-2,5l/24h, aproximativ de 34-35ml/kg, cu
varia¡ii la copil (180ml/kg în primele 15 zile,
150ml/kg pânå la 3 luni ¿i 100ml/kg pânå la 1
an).
Datoritå posibilitå¡ilor multiple de îmbolnåvire
prin apå, s-au stabilit anumite condi¡ii sanitare
pe care trebuie så le îndeplineascå apa pentru a
fi potabilå. Prin apå potabilå sau bunå de båut
se în¡elege apa care este consumatå cu plåcere ¿i
care odatå consumatå nu are efecte nocive asupra
consumatorilor. Condi¡iile de calitate a apei pe
baza cårora se pune diagnosticul de potabilitate
se referå la: indicatori organoleptici, fizici, chimici,
bacteriologici ¿i biologici.
Apa poate fi poluatå prin diverse surse, iar
tipurile de poluare sunt multiple:
– poluarea fizicå (termicå, cu radionuclizi);
– poluarea chimicå cu numeroase categorii
de substan¡e (reziduuri petroliere, fenoli,
detergen¡i, nitra¡i, substan¡e eutrofizante,
metale grele, pesticide, substan¡e cancerigene);
– poluarea microbiologicå cu diver¿i germeni
care determinå apari¡ia epidemiilor hidrice.
Poluarea apei cu nitra¡i determinå la sugari
intoxica¡ia cunoscutå sub numele de methemoglobinemie sau „boala albastrå a sugarilor”.
Aceastå afec¡iune a fost semnalatå pentru prima
datå în 1945 de cåtre Comly, în S.U.A., la un
sugar în a cårui alimenta¡ie artificialå se folosea o
apå cu con¡inut crescut de nitra¡i (140mg/l).
Principala surså de poluare este reprezentatå de
îngrå¿åmintele azotoase folosite în scopul cre¿terii
produc¡iei agricole.
Methemoglobinemia este un sindrom clinicobiologic caracterizat, în esen¡å, prin cre¿terea
methemoglobinei din sânge peste 2%. Manifestårile clinice sunt în func¡ie de concentra¡ia de
methemoglobinå raportatå la cantitatea totalå de
hemoglobinå din sânge.
Pe baza datelor statistico-epidemiologice ale
lotului studiat putem afirma urmåtoarele:
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1. În ultimii ani s-a realizat o cre¿tere a
inciden¡ei intoxica¡iei cu nitra¡i, datoritå
secetei.
2. În anotimpul secetos (vara), apar mai
multe cazuri de îmbolnåviri deoarece
cantitå¡ile de precipita¡ii sunt mai scåzute
¿i astfel se folose¿te mai multå apå pentru
irigat. Totodatå, vara se consumå cantitå¡i
mai mari de apå.
3. Intoxica¡ia cu nitra¡i este o afec¡iune care
are inciden¡å crescutå în mediul rural,
unde sursele de apå sunt individuale ¿i mai
dificil de urmårit. În mediul urban, sursa
de poluare este reprezentatå de anumite
alimente care fac parte din alimenta¡ia
sugarului (spanac, morcovi).
4. Existå localitå¡i rurale în jude¡ul Constan¡a
(Topraisar, Mihail Kogålniceanu, Corbu,
Cogealac) unde concentra¡ia maxim
admiså a nitra¡ilor din apå este depå¿itå
în permanen¡å.
5. În unele localitå¡i urbane (Techirghiol) cu
surse centralizate de apå existå depå¿iri
ale concentra¡iei maxim admise a nitra¡ilor
din apå, mai ales pe perioada verii, când
cerin¡ele de apå sunt mult mai mari.
6. Vârsta cu riscul cel mai mare de apari¡ie a
bolii este de 3-4 såptåmâni, datoritå
particularitå¡ilor anatomo-fiziologice
caracteristice acestei vârste.
7. Majoritatea sugarilor sunt alimenta¡i mixt
sau artificial, apa fiind o componentå de
bazå a alimenta¡ie acestor sugari.
8. Alimenta¡ia naturalå este abandonatå de
la vârste foarte mici (2-3 såptåmâni).
9. Intoxica¡ia cu nitra¡i apare ¿i la sugari
alimenta¡i cu lapte de sân, deoarece în
dieta lor este incluså apa prin ceai ¿i supå
de morcov.
10. Anemia, prematuritatea, distrofia ¿i boala
diareicå acutå sunt factori de risc pentru

intoxica¡ia cu nitra¡i a sugarilor ¿i a
copilului mic.
11. Concentra¡ia de methemoglobinå variazå
în lotul studiat de la 3% din hemoglobina
totalå pânå la 65,2% din hemoglobina
totalå.
12. Majoritatea pacien¡ilor au avut forme
u¿oare ale bolii.
13. Existå o corela¡ie între concentra¡ia de
methemoglobinå ¿i vârstå, în sensul cå, cu
cât vârsta este mai micå, concentra¡ia de
methemoglobinå este mai mare.
14. Un grad mai mare de distrofie presupune
o valoare mai mare a methemoglobinei.
15. To¡i pacien¡ii au prezentat cianozå.
16. În afarå de cianozå, pacien¡ii au mai
prezentat dispnee, polipnee, insuficien¡å
respiratorie acutå, pneumonie ¿i
modificåri ale stårii de con¿tien¡å.
17. Durata medie de spitalizare a fost de 5-7
zile, fiind direct propor¡ionalå cu
concentra¡ia de methemoglobinå.
18. Durata de internare în STI a fost la
majoritatea cazurilor de 24-72 de ore.
Intoxica¡ia cu nitra¡i a sugarilor ar putea så
apar¡inå istoriei medicinei dacå s-ar realiza o
informare a tinerelor mame despre avantajele
alåptårii, astfel încât aceasta så nu mai fie
abandonatå cu atâta u¿urin¡å.
Controlul calitå¡ii apei, în special a celei cu care
sunt hråni¡i sugarii, trebuie så fie o prioritate
pentru cadrele medicale care au în îngrijire gravide
¿i sugari. Dozarea nitra¡ilor este un gest care nu
ar trebui så lipseascå activitatea personalului care
lucreazå în zone în care concentra¡ia de nitra¡i
din apå se men¡ine constant crescutå.
Datoritå frecven¡ei mari a bolii ¿i datoritå
gravitå¡ii sale se impune o informare a popula¡iei
asupra riscurilor ¿i urmårirea în teritoriu a concentra¡iilor de nitra¡i din sursele de apå.
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