
Unele boli provocate de poluarea mediului 

 

Care sunt bolile și stările maligne provopcate de poluare? Mai jos 

oferim o listă scurtă, însă ea nicidecum nu este exhaustivă. Trebuie să 

menționăm, de asemenea, că poluarea determină întrăutățiri ale bolilor 

deja existente sau transformarea în boli mai serioase a vulerabilităților 

ereditare sau dobândite.  

 

Defecte la naștere. Uneori, când femeile însărcinate sunt expuse la 

substanțe chimice, substanțele nocive ajung la făt. Unii dintre bebelușii 

expusi în acest fel la chimicale se nasc cu un organ, țesut sau parte a 

corpului, care nu s-a dezvoltat într-un mod normal. Fumatul poate provoca, de asemenea, probleme 

la naștere.  

 

Cancerul apare atunci când o celulă sau un grup de celule începe să se înmulțească mai rapid decât 

în mod normal. Pe măsură ce celulele canceroase se răspândesc, acestea afectează organele și 

țesuturile apropiate din corp. În cele din urmă, organele nu sunt capabile să își îndeplinească 

funcțiile normale. Unele tipuri de cancer sunt cauzate de substanțe din mediu: fum de țigară, azbest, 

radiații, substanțe chimice naturale și artificiale.  

 

Emfizemul e cauzat de poluarea aerului și fumul de țigară, care pot descompune țesuturile 

sensibile din plămâni. Odată ce se întâmplă acest lucru, plămânii nu se mai pot extinde și contracta 

în mod corect. Unii pacienți cu emfizem au stări în care sunt nevoiți să respire din baloane de 

oxigen. 

 

Problemele de fertilitate pot fi cauzate de expunerea la substanțe chimice la locul de muncă sau 

în alte locuri din mediu.  

 

Reducerea imunității e cauzată frecvent de 

poluarea mediului sau expunerea profesională la 

factori nocivi.  Când se întâmplă acest lucru, 

organismul este mai vulnerabil la boli și infecții, 

iar bolile durează mai mult și au consecințe mai 

grave. 

 

Bolile profesionale sunt frecvent cauzate de 

substanțe chimice și alți agenți prezenți la locul 

de muncă. Fabricile și laboratoarele științifice pot 

conține substanțe chimice otrăvitoare, coloranți și 

metale. Unii medicii și alți angajați din domeniul 

medicinii lucrează cu radiații. Astfel de persoane 

se pot proteja, cel puțin partial, de pericole 

purtând costume speciale și folosind ochelari, 

mănuși, respiratoare, etc. 

 

 



Dermatita se manifestă prin piele inflamată, iritată. Unele substanțe chimice care provoacă 

dermatită provin din vopsele, coloranți, produse 

cosmetice și detergenți. Prea mult vânt și soare 

fac pielea uscată, cee ace exacerbează efectele 

chimicalelor.  

 

Bolile renale inclusiv cele, ce conduc la 

insuficiență renală totală, pot fi cauzate de unii 

poluanți din mediu sau din întreprinderi. 

Persoanele cu insuficiență renală nu pot elimina 

deșeurile și otrăvurile din sânge. Acestea depind 

de aparate renale scumpe pentru a rămâne în viață. Unele substanțe chimice găsite în mediu pot 

produce leziuni renale.  

 

Intoxicații cu plumb. Uneori, sugarii și copiii pun în gură obiecte care conțin plumb. Praful de 

plumb, vaporii și apa contaminată cu plumb pot introduce, de asemenea, plumb în organism. 

Plumbul poate deteriora creierul, rinichii, ficatul și alte organe. Intoxicațiile severe cu plumb pot 

produce dureri de cap, crampe, convulsii și chiar moarte. 

Chiar și cantități mici pot provoca probleme de învățare și 

schimbări de comportament.  

 

Alergiile și astmul.  Se pot agrava în perioade de poluare 

intense a aerului,  dar și prin exacerbare din cauza factorilor 

naturali, așa ca după perioade de efort fizic sau în timpul 

schimbărilor bruște ale vremii. Unele deteriorîri pot fi 

declanșate de poluanți și alte substanțe chimice din casă.  
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