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IGIENA AERULUI  AERUL ȘI INFLUENȚA SA ASUPRA 

ORGANISMULUI 

 

1. Compozitia chimica a aerului si influenta sa asupra organismului.2. Poluarea aerului si actiunea sa 

asupra sanatatii.3. Sursele de poluare a aerului atmosferic.4. Actiunea aerului poluat asupra sanatatii 

(sinteza).5. Prevenirea si combaterea poluarii atmosferice. 

 

1. COMPOZIȚIA CHIMICĂ A AERULUI.  Aerul este un amestec de gaze format din : azot (78-79%), 

oxigen (20-21%), CO2 (0,03-0,04%), ozon , gaze rare : argon, xenon, neon, cripton, radon, heliu si 

vapori de apa, pulberi, bacterii, virusuri si fungi.INFLUENȚA AERULUI ASUPRA 

ORGANISMULUIInfluenta aerului asupra organismului uman este consecinta modificarii presiunilor 

partiale a fiecarui gaz component si a schimburilor gazoase ce au loc la nivelul alveolei 

pulmonare.a). EFECTELE AZOTULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚIIAzotul influenteaza sanatatea numai ca 

urmare a modificarii presiunii aerului inspirat. Cresteri importante ale presiunii aerului inspirat apar 

in cazul scafandrilor si a muncitorilor care lucreaza in adancime. Azotul inspirat la presiune 

constanta depaseste membrana alveolo-capilara si se dizolva in plasma, trecand apoi in tesuturile 

bogate in lichide ( tesutul muscular si in sistemul nervos ) cu urmatoarele efecte : Sindromul de 

decompresiune. Narcoza hiperbară sau beția adâncurilor (la coborârea bruscă a scafandrilor).

Dureri musculare, parestezii periorale si ale membrelor.MODIFICĂRI ALE GAZELOR SURVENITE ÎN 

TIMPUL INSPIRULUI ȘI EXPIRULUI GAZUL INSPIR  EXPIR N278—79 %78—79 %O220—21 %16—17 

%CO20,03—0,04 %3—4 %Sindromul de decompresiune ( narcoza)—apare la revenirea brusca din 

adancimea apei spre suprafata, deoarece in conditii de reducere a presiunii aerului, N2 trece din 

stare lichida in stare gazoasa si se elimina prin plamani. Daca trecerea N2 din stare lichida in stare 

gazoasa se produce in ritm mai rapid decat se poate elimina, o parte a gazelor se acumuleaza in 

sange si se produce embolia gazoasă cu localizare la creier, cord si plamani.b). EFECTELE 

OXIGENULUI. Oxigenul este un gaz indispensabil vietii, iar variatia presiunii lui se rasfrange puternic 

asupra starii de sanatate a organismului, in functie de concentratia O2 astfel: Scaderea 

concentratiei O2 este bine tolerata pana la 16-17 %, cand se apropie de concentratia din aerul 

alveolar; La concentratii ale O2 sub 16-17%, organismul se adapteaza prin intrarea in actiune a unor 

mecanisme compensatorii: cresterea debitului cardiac si a frecventei cardiace (tahicardie), cresterea 

volumului ventilatiei pulmonare (tahipnee), cresterea numarului de hematii in sangele periferic 

(poliglobulie). La concentratii foarte mici ale O2: mecanismele compensatorii ale organismului sunt 

depasite si apare sindromul hipoxic. HIPOXIA se pune in evidenta prin:a. Manifestari cerebrale : - 

euforia, vertij;- tulburari senzoriale;- tulburari neuro-motorii.b. Dezechilibre acido-bazice care vor 

duce la:- respiratii neregulate, superficiale;- convulsii;- deces.Scaderea presiunii partiale a O2 apare 

odata cu scaderea presiunii atmosferice.Nivelul hipoxiei depinde de altitudine, astfel:- presiunea O2 

scade in general cu 1mm/Hg la 10 m altitudine;- pana la 3000 m altitudine, mecanismele 

compensatorii nu prezinta fenomene de suprasolicitare;- intre 3000-6000 m intervin mecanismele 

compensatorii ale organismului;- intre 6000-8000 m mecanismele compensatorii sunt depasite si 



apare hipoxia cerebrală, fiind necesara administrarea de O2 (masca de O2).- Peste 8000 m altitudine 

– viata nu este posibila fara O2.EFECTELE O2Ascensiunea pe munte RĂUL DE AVION”Răul de avion” 

se datoreaza scaderii presiunii O2, zgomotelor si vibratiilor aparatului de zbor precum si emotiilor 

calatorului( tulburari vegetative si vestibulare)La efort fizic, chiar la 2000 m altitudine, poate apărea 

”răul de munte”, manifestat prin: oboseala, tahipnee, tahicardie, cefalee, vertij, cianoza, epistaxis.c). 

EFECTELE DIOXIDULUI DE CARBONCO2 este un gaz ce rezulta din arderile combustibililor, din 

procesele metabolice ale tuturor vietuitoarelor, din procesarile ce au loc in fabricile de bere si 

alcool.Efectele CO2 apar datorita cresterii presiunii partiale si a concentratiei de CO2. La 

concentratii ale CO2 de 3-4 % (cat este in aerul expirat) apare hipercapneea, care are drept 

consecinte:- cresterea amplitudinii si frecventei respiratiei;- CO2 este excitant pentru centrii 

respiratori din scoarta cerebrala. La concentratii ale CO2 de 4-5 % apare dispneea cu senzatie de 

constrictie toracica, tulburari senzoriale: vertij, greata, voma, somnolenta. La concentratii de 9-10 % 

rezulta lipotimia (leșin). La concentratii de peste 16% apare paralizia centrilor respiratori, care este 

responsabila de moartea subita sau stopul respirator.MASURI PROFILACTICE pentru combaterea 

efectelor negative ale aerului- Aerisirea incaperilor;- Masti de oxigen in situatii de altitudine sau 

adancime ridicata;- Educarea populatiei pentru evitarea noxelor si a zonelor periculoase.2. 

POLUAREA AERULUI ȘI ACȚIUNEA SA ASUPRA SĂNĂTĂȚIIPrin poluare se intelege prezenta in 

atmosfera a unor substante care in functie de concentratia sau durata si actiune produc modificari 

ale sanatatii omului sau altereaza mediul. Substantele care pot polua pot fi cele normale din aer sau 

substante diferite.Dupa natura lor, agentii poluanti pot fi de 2 categorii :1. Suspensii sau aerosoli;2. 

Gaze si vapori poluanti.1. SUSPENSIILE DIN AER sunt reprezentate de poluantii dispersati in aer sub 

forma de particule solide sau lichide care au dimensiuni foarte mici de ordinul micronilor.Particulele 

mai mari se depun, iar cele mai mici sunt particule moleculare si prin urmare vor forma dispersia 

gazoasa.Agresivitatea aerosolilor depinde de:a) Concentratia in atmosfera;b) Dimensiunea 

particulelor din suspensie;c) Natura chimica a particulelor din suspensie.ACTIUNEA 

AEROSOLILOR:a) Actiune toxică specifică- pulberile patrunse in organism provoaca intoxicatii (ex. - 

plumbul si compusii sai, mercur, cadmiu ).b) Actiune alergică - provocata de alergeni care pot fi 

prezenti in orice mediu de viata sau de munca.c) Actiune cancerigenă - prin inhalarea pulberilor 

anorganice periculoase (arseniu, kripton, azbest). Pulberile anorganice pot fi hidrocarburile 

policiclice aromatice (din gazele de esapament) si aerosolii radioactivi.d) Actiune infectantă - prin 

pulberi care vehiculeaza o serie de germeni patogeni.e) Actiune iritantă - produsa de orice suspensie 

din aer care induce inflamatia aparatului respirator.f) Actiune fibrozantă - se produc fenomene 

patologice fibrozante din cauza expunerii la anumite categorii de pulberi (siliciu, azbest, particule ce 

dau leziuni de fibroza ale aparatului respirator)2. GAZELE ȘI VAPORII POLUANȚI - acestia patrund in 

organism predominant pe cale respiratorie, dar si pe cale cutanata si digestiva. La nivelul alveolelor 

pulmonare se realizeaza o imensa suprafata de contact.De la nivelul membranelor capilare, 

substantele toxice ajung in circulatia generala, manifestandu-si apoi efectele nocive asupra 

organismului.Dupa actiunea lor se disting:a. Gaze asfixiante (CO2, CO)b. Gaze toxice specifice 

(vaporii din plumb si mercur)3. SURSE DE POLUARE ALE AERULUISunt 2 mari categorii :- surse 

naturale;- surse artificiale.SURSELE NATURALE sunt :- eruptiile vulcanice- descompunerile naturale 

ale materiei organice- pulberile de meteoritiSURSELE ARTIFICIALE sunt principalele surse de 

poluare a aerului fiind reprezentate de:1. Arderile sau procesele de combustie care au loc in vederea 

obtinerii energiei electrice, termice sau mecanice pentru procesele industriale. Principalele surse de 

energie sunt reprezentate de carbune si gaze naturale, petrol.Evaluand riscul pentru sanatate prin 

procesele de combustie, s-a observat ca acestea prezinta doua efecte:a) Efectul iritant – cand este o 



poluare redusab) Efectul asfixiant – cand poluarea este mult mai intensa si cand rezulta CO2 si CO in 

concentratii mari .2. Autovehiculele reprezinta si ele o sursa de poluare importanta prin natura si 

cantitatea de substanta poluanta datorita gazelor de esapament ce contin: hidrocarburile (in timp au 

efect cancerigen), CO2, NO2, aldehide, Pb care au si alte efecte nocive.POLUAREA PRODUSĂ DE 

GAZELE DE EȘAPAMENT are urmatoarele efecte :1. Efect iritant al cailor respiratorii (cand poluarea 

este redusa)2. Efect asfixiant (poluare intensa)3. Efect toxic specific prin halogenurile de plumb din 

gazele de esapament.4. Efect cancerigen prin hidrocarburile policiclice aromatice din benzina.3. 

POLUAREA INDUSTRIALĂ rezulta din procesele industriale. Acestea contribuie la poluarea aerului 

atmosferic prin diversitatea de produse eliminate sub forma de gaze si vapori. Astfel, riscul pentru 

sanatate produs de poluarea industriala depinde de profilul industrial tehnologic al zonelor 

respective.4. ACTIUNEA AERULUI POLUAT ASUPRA ORGANISMULUI (SINTEZA)a) Manifestari 

respiratorii:- Dispnee, tahipnee (peste 18 respiratii/min.);- Infectii acute si cronice ale cailor 

respiratorii superioare(IACRS): rinite,faringite, laringite;- infectii acute si cronice ale cailor 

respiratorii inferioare (traheite,tranheobronsite, bronsite, emfizem pulmonar, BPOC)- Tuse iritativa , 

cronica, persistenta;- Hipersecretie de mucus;- Astm bronsic.b) Manifestari cardiace- Tahicardie;- 

Aritmii(tulburari ritmice), modificari pe ECG, HTA, cardiopatie ischemica, infarct miocardic, 

extrasistole, palpitatii.c) Manifestari metabolice- Cresterea colesterolului si a trigliceridelor 

(dislipidemie), ceea ce predispune la ateroscleroza (ATS).d) Manifestari nervoase- Iritabilitate, 

irascibilitate, nervozitate- Tulburari de memorie si de concentrare- Tulburari de vedere- Tulburari de 

auz- Oboseala, apatie.e) Efecte cancerigene - la persoanele fumatoare si la cele cu imunodepresii 

care dezvolta mai usor un cancer pulmonar;f) Efectele teratogene asupra fatului : malformatii 

congenitale precum si nasteri premature, feți prematuri, avort spontan.5. PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA POLUĂRII ATMOSFERICE- Se iau masuri legislative privind protectia mediului 

inconjurator;- Se iau masuri de protectie ale mediului, care au drept scop mentinerea la un nivel 

superior al criteriului de calitate a aerului atmosferic;- Se iau masuri tehnice si administrative care 

vor urmari stabilirea criteriilor privind calitatea aerului si supravegherea lor in limite normale, 

stabilite prin lege.
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