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Ostre następstwa toksyczne podwyższonych stężeń azotanów w wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  methemoglobinemia 

Azotany należą do nielicznych substancji chemicznych, które występując w wodzie 

w stabilnych warunkach w stężeniach nie wpływających na ocenę sensoryczną wody mogą 

być powodem ostrego zatrucia, a nawet zejścia śmiertelnego w mechanizmie 

methemoglobinemii, z tym, że zagrożenie to dotyczy praktycznie wyłącznie niemowląt do 

3 miesiąca życia. Dzieci w tej grupie wiekowej są najbardziej podatne na ostre toksyczne 

następstwa podwyższonych stężeń azotanów w wodzie do picia. Methemoglobinemia 

rozwija się w wyniku zachodzącej w przewodzie pokarmowym redukcji azotanów 

do azotynów, które ulegając wchłanianiu i reagując następnie z hemoglobiną zawartą 

w krwinkach czerwonych powodują utlenienie zawartego w niej żelaza z Fe+2 do Fe+3 

i powstanie tak zwanej methemoglobiny, pozbawionej zdolności efektywnego przenoszenia 

tlenu (1, 3, 17). Zjawisko to prowadzi do sinicy i hipoksji tkankowej, której kliniczne objawy 

występują z chwilą, gdy methemoglobina stanowi ponad 10% całkowitego stężenia 

hemoglobiny we krwi (w warunkach fizjologicznych nie przekracza 2%) (17). 

Szczególna podatność niemowląt poniżej 3 miesiąca życia na powyższy efekt toksyczny 

uwarunkowana jest kilkoma czynnikami, spośród których największe znaczenie mają: 

 długotrwałe utrzymywanie się methemoglobiny we krwi i większa jej trwałość, 

wynikająca z obniżonej aktywności NADH zależnej reduktazy cytochromu b5 

(methemoglobinoreduktazy), umożliwiającej redukcję methemoglobiny do formy 

zdolnej do przenoszenia tlenu; efektem tego jest długotrwałe utrzymywanie się 

i wyższy poziom methemoglobiny we krwi, 

 większe narażenie niemowląt, wynikające z przyjmowania większej ilości wody 

w przeliczeniu na kg masy ciała w porównaniu ze starszymi dziećmi i osobami 

dorosłymi, a tym samym również większej ilości azotanów w przeliczeniu na kg masy 

ciała,  

 większe nasilenie redukcji azotanów do azotynów w przewodzie pokarmowym, 

przypisywane oddziaływaniu mikroflory w żołądku u niemowląt, której występowaniu 

sprzyja niskie stężenie kwasu solnego w żołądku u dzieci w tym wieku i wynikająca 

stąd wysoka wartość pH soku żołądkowego. U starszych dzieci i u dorosłych wyższe 

stężenie kwasu solnego przeciwdziała namnażaniu się mikroorganizmów w żołądku, 

co ogranicza konwersję azotanów do azotynów, 

 stosunkowo wysoki udział hemoglobiny płodowej u dzieci poniżej 4 miesiąca życia, 

bardziej podatnej na wpływ azotynów i utlenienie żelaza hemowego; aspekt ten jest 

jednak kwestionowany przez niektórych badaczy (1,3,17). 
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Wielu badaczy podkreśla, że do szkodliwych dla zdrowia następstw zwiększonej zawartości 

azotanów w wodzie do picia może przyczyniać się współistniejąca infekcja przewodu 

pokarmowego u niemowląt. Z uwagi na występujące w jej przebiegu nasilenie redukcji 

azotanów do azotynów może ona pogłębiać methemoglobinemię lub wręcz przyczyniać się 

do jej powstania (6, 12, 13, 17, 19). Poza obserwacjami klinicznymi przemawiają za tym 

liczne przypadki methemoglobinemii u niemowląt sztucznie karmionych mieszankami 

sporządzonymi na wodzie, która charakteryzowała się nie tylko podwyższoną zawartością 

azotanów, przekraczającą 44,9 mg/l, lecz wykazywała jednocześnie cechy skażenia 

kałowego. Wykazano także, że infekcje przewodu pokarmowego mogą przyczyniać się do 

powstawania methemoglobinemii w innym mechanizmie, w wyniku reakcji z hemoglobiną 

powstającego w tych warunkach w zwiększonych ilościach tlenku azotu (4,11,15,17). 

 

Najwyższa dopuszczalna wartość stężenia azotanów w wodzie do picia  50 mg/l  została 

określona i przyjęta w wielu krajach jako prawnie obowiązujący normatyw chroniący przed 

methemoglobinemią na podstawie obserwacji klinicznych przypadków powyższych zmian 

u niemowląt do 3 miesiąca życia. Podstawą były dane z obserwacji w USA w tzw. Walton 

Study, w którym analizowano 278 przypadków methmoglobinemii, rozpoznanych 

i zgłoszonych w latach 1945-1950. Wszystkie przypadki dotyczyły niemowląt narażonych na 

azotany w wodzie do picia w stężeniu przekraczającym 50 mg/l (9,17). Uznano w związku 

z tym, że niższe wartości stężeń nie stwarzają ryzyka ostrych następstw toksycznych. 

Podejście to bywało krytykowane z uwagi na fakt relatywnie niewielkiej liczebności grupy 

chorych i znacznego niedorejestrowania przypadków methemoglobinemii oraz mogącego 

stąd wynikać pominięcia szeregu zachorowań u osób narażonych na niższe wartości stężeń 

azotanów w wodzie, lecz o większej podatności na efekt toksyczny (9). Ponadto w badaniach 

niemieckich wykazano, że narażenie na azotany w wodzie w stężeniu nie przekraczającym 

50 mg/l również powoduje podwyższenie stężenia methemoglobiny we krwi, jakkolwiek jej 

poziom w tej sytuacji (3-4%) z reguły nie prowadzi do klinicznych objawów ostrego zatrucia 

(14, 16). Podstawowym jednak zarzutem w stosunku do powyższej wartości normatywnej 

jest fakt, że ustalona na podstawie obserwacji klinicznych u ludzi, została określona 

z pominięciem tak zwanych czynników niepewności i w efekcie jakiegokolwiek marginesu 

bezpieczeństwa, zapewniającego ochronę osobom o większej podatności na działanie 

toksyczne azotanów. 

 

W przeciwieństwie do azotanów, analogiczne wartości dla większości innych toksycznych 

substancji chemicznych w wodzie do picia ustalane są na podstawie badań 

toksykologicznych na zwierzętach i określane z odpowiednio znacznym marginesem 

bezpieczeństwa, tzn. na poziomie wielokrotnie niższym niż mogący powodować negatywne 
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następstwa dla zdrowia w populacji, także u osób bardziej podatnych na efekt toksyczny. 

W przypadku azotanów nie jest to możliwe z powodu specyficznego, ostrego charakteru 

efektu toksycznego, który przesądził o przyjęciu maksymalnego dopuszczalnego stężenia 

głównie na podstawie danych klinicznych. Stąd też praktycznie każde stężenie azotanów 

przekraczające najwyższą dopuszczalną wartość 50 mg/l należy traktować jako 

mogące zagrażać ostrymi objawami zatrucia w najbardziej wrażliwej na działanie 

toksyczne grupie populacji. Z uwagi na powyższe zagrożenie nie należy zezwalać na 

korzystanie z wody o takich parametrach przez dzieci poniżej 3 miesiąca życia, a także 

przez osoby z genetycznie uwarunkowanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 

fosforanowej. Dla tej grupy osób niezbędne jest dostarczenie wody o odpowiedniej 

jakości i stężeniu azotanów nie przekraczającym wartości parametrycznej 50 mg/l. 

Zwrócenia uwagi wymagają także obiekty dostępne publicznie, w których z racji ich 

funkcji z wody mogą korzystać wymienione grupy ludności. 

 

Najwyższa dopuszczalna wartość stężenia azotanów w wodzie  50 mg/l  bywała 

kwestionowana zarówno jako zbyt liberalna, nie zapewniająca ochrony najbardziej podatnym 

na toksyczne działanie tych związków członkom populacji, jak i jako zbyt restrykcyjna, 

ustalona z pominięciem innych czynników, mogących przyczyniać się do powstawania 

methemoglobinemii. Tym niemniej uważa się, że określona jest ona na poziomie właściwym 

z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego, ponieważ nawet jeśli u niemowląt 

narażonych na wyższe stężenia azotanów wodzie do picia do powstania methemoglobinemii 

przyczyniają się także inne czynniki (infekcja) i że tym samym wartość ta może być 

nadmiernie restrykcyjna, można przyjąć, że umożliwia ona dzięki temu ochronę bardziej 

podatnych na efekt toksyczny osobników w populacji, czego nie zapewnia nie uwzględniony 

przy ustalaniu najwyższego dopuszczalnego stężenia margines bezpieczeństwa (9,17). 

 

W innych niż wymienione grupach populacji, w tym u starszych dzieci i u dorosłych, ryzyko 

methemoglobinemii w następstwie narażenia na podwyższone stężenie azotanów w wodzie 

do picia jest znikome, co przypisuje się głównie większej aktywności NADH-zależnej 

reduktazy cytochromu b5 oraz niższej wartości pH soku żołądkowego, ograniczającej rozwój 

mikroflory bakteryjnej w żołądku. Potwierdziły to m.in. badania starszych dzieci, w wieku 1-8 

lat, u których nie stwierdzono zależności między stężeniem azotanów w wodzie do picia, 

sięgającym 111 mg/l a poziomem methemoglobiny we krwi (3). Zależności takiej nie 

wykazano też u kobiet ciężarnych (10). Przypadki methemoglobinemii u starszych dzieci 

i u dorosłych w wyniku spożycia azotanów zdarzają się wyłącznie po przyjęciu ich bardzo 

wysokich dawek, mieszczących się w przedziale 2-9 g, co odpowiada 33-150 mg/kg m.c. 
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(3, 17). Dla tych grup ludności poziom 50-59 mg/l w wodzie do picia nie stwarza zagrożenia 

tym efektem toksycznym, w związku z czym może być tolerowany przez określony czas. 

 

Inne możliwe następstwa zdrowotne podwyższonych stężeń azotanów w wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Methemoglobinemia i jej następstwa kliniczne u dzieci poniżej 3 miesiąca życia są 

zasadniczo jedynym bezspornym i przekonująco udokumentowanym skutkiem 

zdrowotnym podwyższonego stężenia azotanów w wodzie do picia. Mniej jasno 

przedstawia się ryzyko innych następstw zdrowotnych, dotyczących pozostałej populacji. 

Podejrzenie takie wysuwano w odniesieniu do szeregu innych chorób, ich ocenę utrudnia 

jednak fakt, że nie mają one charakteru ostrego, a ich ewentualne wystąpienie może być 

wynikiem jedynie długotrwałej, wieloletniej ekspozycji. Najwięcej danych sugeruje możliwy 

związek podwyższonych stężeń azotanów w wodzie do picia z występowaniem raka 

jelita grubego, wola (powiększenia tarczycy) i wad cewy nerwowej u płodów, choć 

należy wyraźnie stwierdzić, że dotychczasowe obserwacje i badania nie dają podstaw 

do jednoznacznych wniosków w tym zakresie. 

 

Nowotwory złośliwe. Wśród powyższych efektów zdrowotnych największe obawy dotyczą 

podwyższonego ryzyka nowotworów złośliwych, głównie przewodu pokarmowego  raka 

jelita grubego, przełyku i żołądka, ale także nerki, pęcherza moczowego, jajnika, tarczycy 

oraz chłoniaków nieziarniczych (12,17,18). Należy stwierdzić, że azotany nie wykazują 

bezpośredniego działania rakotwórczego, natomiast w wyniku zachodzącej w szczególnych 

warunkach w organizmie ich redukcji do azotynów zachodzi możliwość reagowania tych 

ostatnich z prekursorami N-nitrozoamin i innych nitrozozwiązków. Niektóre powstające 

w wyniku tych reakcji substancje wykazują działanie rakotwórcze u zwierząt oraz są 

prawdopodobnie rakotwórcze i teratogenne dla człowieka (12,17). Podejrzenie tego rodzaju 

pośredniego działania rakotwórczego azotanów w wodzie do picia wysunięto na podstawie 

prowadzonych w USA obserwacji epidemiologicznych o charakterze ekologicznym 

(geograficznym), w których wykazano korelację między wysokim stężeniem azotanów 

w wodzie do picia a zapadalnością na raka żołądka i przełyku na powyższym badanym 

obszarze (badania National Academy of Science (12)). Badania tego rodzaju nie są poparte 

oceną indywidualnego narażenia ani analizą innych czynników środowiskowych, 

socjoekonomicznych i osobniczych, mogących przyczyniać się do zachorowań, stąd nie 

mogą być one podstawą stwierdzenia związku przyczynowego. Wyniki późniejszych badań 

z lat 2000-2018, w których brano pod uwagę powyższe aspekty i które miały formę badań 

kliniczno-kontrolnych i prospektywnych, okazały się w znacznej mierze niekonkluzywne 

i częściowo sprzeczne; także w badaniach wskazujących na możliwy efekt kancerogenny 
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zależność bywała słabo zaznaczona. Najwięcej tego rodzaju przesłanek dotyczy jak 

wspomniano wyżej zwiększonego ryzyka raka jelita grubego   możliwość taką sugerowały 

4 z 5 przeprowadzonych badań, wskazując zarazem, że dotyczy ona głównie grup populacji, 

u których występuje większe nasilenie reakcji nitrozowania (20). 

W innych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono natomiast przekonującej 

zależności między zawartością azotanów w wodzie do picia a występowaniem nowotworów 

złośliwych o innej lokalizacji narządowej, w tym raka żołądka. Uzyskane dane nie 

potwierdzają w wiarygodny i pewny sposób takich sugestii (5,11). 

Zgodnie z powyższym należy uznać, iż przesłanki co do możliwego ryzyka działania 

rakotwórczego podwyższonych stężeń azotanów w wodzie do picia są ograniczone 

i nie uzyskano ich potwierdzenia, jednak biorąc pod uwagę charakter rozważanego 

efektu toksycznego zasada ostrożności powinna skłaniać do jak największego 

ograniczania czasu trwania narażenia. 

 

Zmiany i zaburzenia funkcji tarczycy. Wśród innych możliwych niekorzystnych skutków 

zdrowotnych narażenia na podwyższone stężenie azotanów w wodzie do picia wymienia się 

ich działanie wolotwórcze  powodowanie powiększenia gruczołu tarczowego, stwierdzone 

w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach. Azotany mogą ponadto kompetycyjnie 

hamować wychwyt jodu przez tyreocyty, brak jednak danych co do występowania, skali 

i znaczenia tego zjawiska in vivo. W przeprowadzonych w Holandii i Bułgarii badaniach 

kobiet i dzieci w wieku szkolnym korzystających z wody do picia o zawartości azotanów 

przekraczającej 50 mg/l wykazano 3-4x większą częstość powiększenia tarczycy w grupach 

korzystających z wody o stężeniu azotanów >75 mg/l w porównaniu z mieszkańcami 

obszarów, na których stężenie azotanów w wodzie nie przekraczało 8 mg/l (20). 

W podobnych badaniach duńskich wykazano korelację między stężeniem azotanów 

w wodzie do picia a częstością występowania wola. Porównywano w nich występowanie 

wola w trzech grupach osób, korzystających z wody o różnej zawartości azotanów: bliskiej 

zera, umiarkowanej (20-50 mg/l) oraz wysokiej >50 mg/l, stwierdzając wyraźny wzrost 

objętości tarczycy w grupie osób o największym narażeniu. U osób korzystających z wody 

o zawartości azotanów przekraczającej ok. 45 mg/l częstość występowania wola była 

dwukrotnie wyższa w porównaniu z grupą osób narażoną na niskie (bliskie zera) wartości 

stężeń azotanów. Efekt ten wydaje się zależny od wielkości narażenia, tj. od stężenia 

azotanów w wodzie, należy więc z dużą ostrożnością podchodzić do podwyższania 

maksymalnego stężenia azotanów w wodzie akceptowalnego na czas odstępstwa. 

Podkreśla się także, że wpływ azotanów zawartych w wodzie do picia jest w tym przypadku 

silniejszy niż azotanów będących składnikiem produktów spożywczych. Niektórzy badacze 

są zdania, że azotany mogą powodować powyższy efekt głównie w przypadku 
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współistniejącego niedoboru jodu i że ich działanie wolotwórcze jest znacznie słabsze przy 

jego dostatecznej podaży (7,8). Poza powiększeniem tarczycy, u dzieci w wieku szkolnym 

narażonych na podwyższone stężenia azotanów w wodzie do picia (51-274 mg/l) 

sygnalizowano także tendencję do częstszego występowania subklinicznej niedoczynności 

tarczycy  uchwytnej w badaniach laboratoryjnych jako podwyższony poziom TSH 

w surowicy krwi (20). Działanie wolotwórcze podwyższonych stężeń azotanów w wodzie do 

picia było obserwowane i opisywane przez wielu badaczy z różnych regionów świata, stąd 

też mimo pewnych niedostatków metodycznych badań, nie pozwalających na ustalenie 

wolnego od ryzyka stopnia narażenia, a także mimo pojedynczych doniesień, których autorzy 

nie stwierdzili takiej zależności, w obecnym stanie wiedzy efekt ten należy brać pod uwagę 

jako jeden z możliwych skutków narażenia na podwyższone stężenie azotanów w wodzie. 

Należy przy tym uwzględnić jego prawdopodobną zależność od dawki azotanów, utrzymując 

w czasie przyznanego odstępstwa możliwie najniższy poziom w wodzie. Trzeba zarazem 

dodać, że opisywane wyżej badania nie wskazywały na klinicznie jawne zaburzenia 

czynności tarczycy, a jedynie na jej powiększenie oraz tendencję do podwyższonych 

poziomów TSH w surowicy krwi. Efekt ten był uchwytny także gdy stężenia azotanów 

w wodzie do picia przekraczały wartość 50 mg/l w niewielkim stopniu (20). 

 

Genotoksyczność i występowanie wad wrodzonych u dzieci. Możliwość taką 

sygnalizowano na podstawie obserwacji przeprowadzonych w Australii i w USA (2), 

w których stwierdzono wzrost częstości wad cewy nerwowej u dzieci matek korzystających 

z wody, w której stężenie azotanów wodzie do picia przekraczało 5 mg/l, czyli obejmowało 

także zakres relatywnie niskich stężeń. Częstsze w porównaniu z populacją ogólną 

występowanie takich zmian u dzieci kobiet narażonych podczas ciąży na podwyższone 

stężenie azotanów w wodzie wykazano w 5 spośród 6 analizujących ten problem badań 

epidemiologicznych (20). 

 

Inne sygnalizowane w piśmiennictwie możliwe niekorzystne dla zdrowia ludzi 

następstwa ekspozycji na zwiększone stężenie azotanów w wodzie do picia obejmują: 

 podwyższone ryzyko ciąży i porodu  dla matki i płodu, 

 wczesne występowanie nadciśnienia tętniczego, 

 zaburzenia neurologiczne, 

 zwiększona częstość cukrzycy w narażonej populacji (4,12,17). 

 

Jakkolwiek istnieją pewne przesłanki kliniczne i epidemiologiczne sugerujące związek 

powyższych niekorzystnych zmian w stanie zdrowia z ekspozycją na podwyższone wartości 
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stężeń azotanów wodzie do picia, dotychczasowe badania nie dały podstaw do ich 

jednoznacznego potwierdzenia, a tym bardziej  do określenia zależności dawka  

odpowiedź. 

 

Zalecenia NIZP-PZH w przytoczonym w piśmie przypadku (podwyższone wartości stężeń 

azotanów, wynoszące przeciętnie 55-57 mg/l) były następujące cyt.: Mimo iż poziomy te 

w niewielkim stopniu przekraczają wartość parametryczną, określoną w przepisach 

prawnych jako 50 mg/l (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), mogą stwarzać zagrożenie ostrym 

efektem toksycznym - methemoglobinemią - w najbardziej podanej na ten efekt grupie 

populacji, czyli u dzieci do 3 miesiąca życia. Woda z omawianego wodociągu nie może być 

więc wykorzystywana do celów spożywczych przez osoby w tej grupie wiekowej, które 

wymagają dostarczenia wody o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, także w zakresie 

stężenia azotanów. Zalecenie to jest też uzasadnione w przypadku kobiet ciężarnych, 

z uwagi na możliwy (choć nie w pełni potwierdzony) wpływ podwyższonych stężeń azotanów 

w wodzie na zwiększoną częstość występowania wad cewy nerwowej u dzieci. 

Zagrożenie pozostałych grup populacji innymi efektami toksycznymi, nie mającymi 

charakteru ostrego, lecz mogących być wynikiem jedynie wieloletniego narażenia w świetle 

przytoczonych wyżej wyników badań epidemiologicznych wydaje się wątpliwe lub niepewne. 

Z uwagi na niewielkie przekroczenie wartości parametrycznej dla azotanów w wodzie 

z omawianego wodociągu może być ona wykorzystywana przez te grupy konsumentów do 

celów spożywczych, pod warunkiem jednak, że czas trwania narażenia na podwyższone 

stężenie azotanów w wodzie będzie jak najkrótszy i ograniczony do ściśle niezbędnego do 

przeprowadzenia działań naprawczych. Ograniczenie czasu trwania narażenia jest w tym 

przypadku głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko dla zdrowia ludzi. Wynika to z faktu, 

że określone w przepisach prawnych wartości parametryczne, charakteryzujące jakość wody 

przeznaczonej do spożycia i mające zapewniać ochronę zdrowia konsumentów przed 

szkodliwymi następstwami zdrowotnymi długotrwałego narażenia ustalane są przy założeniu, 

że dotyczą wody będącej jej jedynym dostępnym źródłem i spożywanej w ciągu całego życia 

(umownie przyjęty okres 70 lat). Tym samym ewentualne ryzyko szkodliwych następstw dla 

zdrowia jest znacząco zredukowane, jeśli czas ekspozycji na podwyższone stężenia 

azotanów w wodzie do picia jest ograniczony do kilkunastu - kilkudziesięciu miesięcy. Czas 

ten powinien być jak najkrótszy i nie powinien przekraczać 3 lat. 

 

Mimo iż z badań epidemiologicznych jednoznacznie wynika, że przy stężeniu azotanów 

w wodzie przeznaczonej do spożycia przekraczającym 50 mg/I zagrożenie 

methemoglobinemią dotyczy jedynie tej grupy dzieci, w praktyce w sytuacjach takich 
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powyższy środek ostrożności stosuje się także w odniesieniu do starszych niemowląt, 

zwłaszcza do ukończenia 6 miesiąca życia. Dotyczy on zwykle także kobiet ciężarnych. Nie 

wykazano wprawdzie, aby spożycie wody o podwyższonej zawartości azotanów wiązało się 

ze wzrostem stężenia methemoglobiny we krwi w tej grupie osób, jednak z uwagi na 

wysuwane niekiedy podejrzenia o wzrost ryzyka wad wrodzonych u płodów, mimo braku 

pewnych dowodów takiego działania, z uwagi na charakter potencjalnych następstw warto 

zapewnić kobietom ciężarnym dodatkową ochronę i możliwość uniknięcia narażenia. 
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