
Cum ne afectează poluarea mediului? 

 

Otrăvirea cu mercur se poate manifesta prin expunerea chiar și la 

cantități foarte mici de mercur din mediu sau la întreprinderi, din 

anumite pesticide sau chiar medicamente, care pot deteriora rinichii, 

ficatul și creierul. La fel, expunerea la mercur poate avea loc din 

consumul de pește contaminat și alte alimente, care conțin cantități 

mici de compuși cu mercur. Deoarece organismul nu poate elimina 

mercurul, acesta se acumulează treptat în interiorul țesuturilor. Dacă 

nu este tratată, intoxicația cu mercur poate provoca în cele din urmă 

durere, amorțeală, mușchi slabi, pierderea vederii, paralizie și chiar 

moarte.  

 

Tulburările sistemului nervos, se referă la creier, măduva spinării și nervi, care comandă și 

controlează gândurile, sentimentele, mișcările și comportamentul nostru. Sistemul nervos este 

format din miliarde de celule nervoase. Acestea poartă mesaje și instrucțiuni de la creier și măduva 

spinării către alte părți ale corpului. Când aceste celule sunt deteriorate de substanțe chimice toxice, 

acest sistem informațional se descompune. Acest lucru poate duce la tulburări care variază de la 

schimbări de dispoziție și pierderea memoriei până la orbire, paralizie și moarte.  

 

Pneumoconioză e provocată de fibrele de azbest, prafurile din compuși precum silica, grafit, 

cărbune, fier și argilă. Aceste particule pot deteriora zonele sensibile ale plămânului, transformând 

țesutul sănătos în țesut cicatricial. Această afecțiune se numește pneumoconioză, sau plămânul 

negru. Durerile toracice și scurtarea respirației progresează adesea spre bronșită, emfizem și / sau 

moarte precoce.  

 

Tulburările de reproducere pot fi provocate de unele substanțe chimice și pesticide. S-a 

descoperit că unele dintre substanțele chimice sunt atât de asemănătoare cu estrogenul feminin, 

încât pot „imita” acest hormon important. Ca urmare, acestea pot interfera cu dezvoltarea organelor 

de reproducție masculine și feminine. Acest lucru poate duce la un risc crescut de pubertate 

precoce, spermă insuficientă, chisturi ovariene și cancer la sân sau testicule. 

 

Intoxicația cu uraniu, la care sunt expuși minerii, locuitorii din zone în care au avut loc accidente 

industriale, etc., face ca aceste persoane să aibă mai multe șanse să facă cancer pulmonar. 

Intoxicațiile cu uraniu pot deteriora rinichii și pot afecta capacitatea organismului de a lupta 

împotriva infecției. În timp ce majoritatea oamenilor nu vor intra niciodată în contact cu uraniul, 

cei care lucrează cu radiografii medicale sau compuși radioactivi sunt, de asemenea, expuși la risc.  

 

Probleme de vedere. Ochii noștri sunt deosebit de 

sensibili la mediu. Gazele din aerul poluat pot irita ochii 

și pot produce o senzație de arsură. Particulele mici din 

fum și funingine pot provoca, de asemenea, roșeață și 

mâncărime a ochilor. 

 

Boli transmise prin apă. Râurile și lacurile pot conține 

poluanți chimici. Metalele grele precum plumbul și 



mercurul pot produce daune grave ale organelor. Unele substanțe chimice pot interfera cu 

dezvoltarea organelor și țesuturilor, provocând defecte la 

naștere. Altele pot determina celulele normale să devină 

canceroase.  

 

Acum că am enumerat un șir de poluanți și unele boli 

provocate de aceștia, atragem atenția cititorului că 

protecția mediului nu mai este o chestier ce trebuie lăsată 

la discreția unei agenții guvernamentale sau a câtorva 

organizații non-profit.  Fiecare din noi are oportunități 

dar și răspunderea de a contribui maximal la protecția de 

poluare, la discutarea documentelor de politici asociate 

cu degradarea mediului.  
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