
ині проблема нітратів за своїми
масштабами та наслідками вже
вийшла на глобальний рівень.

Медико�екологічна проблема
нітратів полягає у тотальному
забрудненні ними біосфери,
що призводить до порушення
біологічної рівноваги у біоцено�
зах (насамперед антропоген�
них), до негативного впливу їх
на організм людини та сільско�
господарських тварин, погір�
шення якості рослинних сільсь�
когосподарських продуктів та
води питної, призначеної для
споживання людиною. Вона
зумовлена передусім складні�
стю досягнення екологічного
оптимуму при використанні у
тваринництві та рослинництві
інтенсивних технологій, а також
при використанні для скиду по�
бутових стічних вод в індивіду�
альних будівлях всмоктуючих
вигрібних ям.

Найбільш актуальною скла�
довою цієї проблеми є її гігіє�
нічний аспект щодо негативно�
го впливу нітратів, які надхо�
дять з питною водою та харчо�
вими продуктами до організму
людини, на стан здоров'я насе�
лення. 

Перспективним напрямком
вирішення даної проблеми є
створення гігієнічної системи
(моніторингу) охорони здо�
ров'я населення від негативно�
го впливу нітратів питної води
децентралізованих джерел во�
допостачання як основного ба�
зового джерела їх надходжен�
ня до організму людини, на�
самперед до організму вагіт�
них жінок та дітей до трьох ро�
ків, а у подальшому — і дітей до
6 років. Особливо актуальною
є ця розробка для України, де
вже фіксуються випадки вод�
но�нітратних отруєнь дітей
раннього віку.

На даний час такого роду си�
стеми не розроблені стосовно
нітратів води децентралізова�
них джерел водопостачання, а
в окремих випадках — і нітратів
води централізованих джерел
водопостачання. Не існує і ме�
тодологічних підходів до її
створення. 

Існуюча раніше уніфікована
система санітарно�гігієнічного
контролю стосувалася залиш�
кових кількостей пестицидів у
сільськогосподарській продук�
ції, продуктах харчування, воді
господарсько�питного призна�
чення, повітря робочої зони з
обробкою даних на електрон�
нообчислювальних машинах,
не була виведена на рівень гігі�
єнічного моніторингу, оскільки
не дозволяла визначити вплив
пестицидів на стан здоров'я
населення.

Пізніше були розроблені ме�
тодологічні підходи та створе�
но еколого�гігієнічну систему
охорони здоров'я населення
України від негативного впливу
нітратів харчових продуктів. 
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МЕДИКО%ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИТРАТОВ
ВОДЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Бондаренко Ю.Г., Самотуга В.В., Папач В.В., Билык Л.И.
В статье показано, что проблема нитратов за своими
масштабами и последствиями уже вышла на глобальный
уровень. Актуальна разработка методологических подходов и
образование медико%гигиенической системы охраны здоровья
населения Украины, в первую очередь, детей раннего
возраста, от негативного влияния нитратов воды
децентрализованных источников водоснабжения, а в
отдельных случаях — и нитратов воды централизованных
источников водоснабжения. Соответственно цель
исследований состоит в проведении гигиенической оценки
состояния качества воды питьевой децентрализованных
источников водоснабжения за содержанием нитратов и
особенностей изменения состояния здоровья детей раннего
возраста, которые употребляют питьевую воду, загрязненную
нитратами, с последующей разработкой профилактических
мероприятий. За результатами проведенных исследований
установлено, что возникновение нитратных отравлений детей
раннего возраста необходимо рассматривать как угрозу для
жизни и здоровья человека. 

Ключевые слова: нитраты, вода питьевая, здоровье, дети
раннего возраста, метгемоглобинемия, метгемоглобин. 
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Актуальним питанням є роз�
робка методологічних підходів
та створення медико�гігієнічної
системи охорони здоров'я на�
селення України (насамперед
дітей раннього віку) від нега�
тивного впливу нітратів води
децентралізованих джерел во�
допостачання, а в окремих ви�
падках — і нітратів води цен�
тралізованих джерел водопо�
стачання. 

Мета дослідження — гігіє�
нічна оцінка стану якості води
питної децентралізованих дже�
рел водопостачання за вмістом
нітратів та особливостей зміни
стану здоров'я дітей раннього
віку, які споживають воду заб�
руднену нітратами, з подаль�
шою розробкою профілактич�
них заходів. 

Об'єкт дослідження —
вплив забрудненої нітратами
води питної децентралізованих
джерел водопостачання на
стан здоров'я дітей раннього
віку, які споживають таку воду. 

Предмет дослідження —
вода питна з децентралізова�
них джерел водопостачання за
вмістом нітратів та стан здо�
ров'я дітей раннього віку, які
споживають питну воду, заб�
руднену нітратами. 

Результати дослідження. В
області проведено значну ор�
ганізаційну та практичну робо�
ту з вирішення питання охоро�
ни здоров'я населення від не�
гативного впливу нітратів води
децентралізованих джерел во�
допостачання, а в окремих ви�
падках і нітратів води централі�
зованих джерел водопостачан�
ня. Передусім це стосується ді�
тей віком до трьох років.

2010 року санепідслужбою
Черкаської області досліджено
понад 12000 проб води децен�
тралізованих джерел водопо�
стачання, з яких у 44% виявле�
но концентрацію нітратів вище
гранично�допустимої. Необхід�
но зазначити, що в окремих де�
централізованих джерелах во�
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допостачання (шахтних та
трубних колодязях) концентра�
ція нітратів перевищувала гра�
нично�допустиму до 18 разів і
становила до 900 мг/дц3. Також
досліджено майже 2000 проб
води централізованих джерел
водопостачання, з яких у 2%
виявлено концентрацію нітра�
тів вище гранично�допустимої.
В окремих пробах води джерел
централізованого водопоста�
чання (свердловини) концен�
трація нітратів перевищувала
гранично�допустиму до 7 разів
— до 350 мг/дм3. 

У Тернопільській та Вінниць�
кій областях у 2010 році зафік�
совано летальні випадки серед
дітей. Ймовірною токсичною
речовиною, якою отруїлися ді�
ти, могли бути нітрати у питній
воді, яку вони споживали.

Відповідно до вимог ДСанПіН
2.2.4�171�10 "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною" до�
пустима концентрація нітратів
у питній воді становить
50 мг/дм3. Допустиму добову
дозу (ДДД) нітратів для доро�
слої людини встановлено на
рівні 5 мг/кг/добу, а для дітей
раннього віку — 2,5 мг/кг/добу. 

ДДД для дітей молодших ві�
кових груп становить для ново�
народжених 9,45 мг/добу, для
дітей 6�12 місяців —
45 мг/добу, для дітей 1�3 років
— 56,88 мг/ добу, для дітей 4�6
років — 141,25 мг/добу. 

Разом з тим відзначається
фактичне перевищення добо�
вого навантаження нітратів для
дітей раннього віку, що перебу�
вають на штучному годуванні,
за концентрації нітратів у
питній воді на рівні гігієнічного
нормативу, тобто 50 мг/дм3.
Наприклад, дитина першого
місяця життя зі стандартною
вагою 3,5 кг на штучному году�
ванні отримує харчових про�
дуктів у кількості 1/5 своєї ваги.
Тобто на добу вона споживає
700 мл питної води і лише з во�
дою отримує нітратне добове
наватаження у кількості 35 мг,
що перевищує допустиме у 3,7
рази. Особливо небезпечне ні�
тратне навантаження для не�
доношених дітей за рахунок
зменшення ваги дитини та ін.

У нормі в організмі людини
міститься 1�2% гемоглобіну у
формі метгемоглобіну. Якщо ця
величина перевищує 10%, спо�
стерігаються клінічні прояви гі�
поксії, 30�40% метгемоглобіну
у крові викликають аноксію. 

До недавнього часу нітратну
метгемоглобінемію вважали
властивою немовлятам на
штучному годуванні молочни�
ми сумішами, які приготовані
на воді з високим вмістом ні�
тратів. 

Відомі також випадки метге�
моглобінемії у дітей на певних
територіях. Тому водно�нітрат�
ну метгемоглобінемію можна
віднести до ендемічних захво�
рювань, що виникають у насе�
лення конкретної місцевості і
зумовлені певними геохімічни�
ми особливостями. 

Встановлено, що нітратна
метгемоглобінемія може вини�
кати не тільки у дітей, а й у ва�
гітних жінок, а також хворих на
виразкову хворобу шлунка та
злоякісні пухлини. Ця обстави�
на вказує, що значну роль у
розвитку нітратної метгемо�
глобінемії відіграють різні до�
даткові фактори, зокрема ос�
лаблення організму, порушен�
ня обміну речовин та гормо�
нальних процесів, супровідна
патологія.

Потребує уваги питання вив�
чення первинної онкозахворю�
ваності. Відомо, що нітрати
розглядають як попередники
висококанцерогенних нітрозо�
сполук.

З метою недопущення нега�
тивного впливу нітратів питної
води децентралізованих дже�
рел водопостачання як основ�
ного базового джерела їх над�
ходження до організму люди�
ни, насамперед вагітних жінок
та дітей до трьох років, сане�
підслужбою області проведено
відповідну організаційну та
практичну роботу. Зокрема, го�
ловним державним санітарним
лікарем області видано 2 нака�
зи, якими затверджено план
заходів державної санітарно�
епідеміологічної служби з вирі�
шення цієї проблеми.

За ініціативи санепідслужби
області першим заступником
голови обласної державної ад�
міністрації прийнято доручення
від 09.06.10 № 14�10�Д, яким
було визначено низку конкрет�
них завдань перед органами
виконавчої влади, місцевого
самоврядування, причетними
управліннями та відомствами,
у т.ч. щодо проведення обсте�
жень нецентралізованих дже�
рел водопостачання, визна�
чення безпечних джерел та їх
паспортизації, організації по�
стійного моніторингу якості
питної води у них.
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У рамках цієї роботи санепід�
службою уточнено списки ді�
тей віком до 3�х років, які меш�
кають у сільській місцевості та
використовують воду з джерел
нецентралізованого водопо�
стачання, забезпечено відпо�
відну взаємодію з лікувально�
профілактичними закладами,
зокрема у частині оперативно�
го інформування територіаль�
них санепідзакладів про кожну
дитину віком до трьох років у
день постановки її на облік у
населених пунктах, де водопо�
стачання забезпечується із не�
централізованих джерел.

Значну організаційно�мето�
дичну роботу проведено ліку�
вально�профілактичними уста�
новами, передусім акушерсь�
кою та педіатричною службою.

Висновки
Виникнення нітратних от�

руєнь дітей раннього віку
необхідно розцінювати, як за�
грозу для життя та здоров'я на�
селення.

На рівні держави важливо
розробити методологічні під�
ходи та створити медико�гігіє�
нічну систему охорони здо�
ров'я дітей до трьох років, ва�
гітних жінок та дітей до 6 років
від негативного впливу нітратів
води децентралізованих дже�
рел водопостачання, а в окре�
мих випадках — і нітратів води
централізованих джерел водо�
постачання. 
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MEDICAL%HYGIENIC EVALUATION OF THE 
IMPACT OF THE NITRATES OF WATER OF 
DECENTRALIZED WATER DELIVERY SOURCES 
ON THE HEALTH STATUS OF THE CHILDREN OF
THE EARLY AGE
Bondarenko Y.G., Samotuga V.V., 
Papach V.V., Bilyk L.I.
The article shows that the nitrate problem as for its
scale and consequences has come out on the glo%
bal level. The actual question of current importance
in the solution of the given problem is the develop%
ment of the methodological approaches and for%
mation of the medical%hygienic system of health
protection of the population of Ukraine and above
all the children of the early age from the negative
impact of nitrates in drinking water of decentralized
water delivery sources and in particular cases the

nitrates in drinking water of centralized water deli%
very sources. Thereafter the goal of research is in
carrying out of the hygienic evaluation of the quality
state of drinking water, meant for human consum%
ption of decentralized water delivery sources as for
the nitrate concentration and peculiarities of chan%
ges in health status of children of the early age
which use drinking water polluted with nitrates with
the follow%on development of preventive measures.
According to the results of the undertaken studies it
is established that the emergence of nitrate poiso%
ning of the children of the early age is necessary to
regard as life and health hazard for a human.

Keywords: nitrates, drinking water, health,
children of the early age, methemoglobine*
mia, methemoglobin.
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