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Rezumat
Siguranța aplicării pesticidelor se caracterizează prin lipsa oricărui impact nefast asupra sănătății umane, reprezen-

tanților lumii animale și factorilor de mediu. Există multe dovezi cu privire la asocierea între expunerea la pesticide şi 
incidenţa bolilor cronice, inclusiv a cancerului, bolii Parkinson, bolii Alzheimer, sclerozei multiple, diabetului zaharat, 
bolilor cardiovasculare. Persoanele a căror activitate este legată de utilizarea pesticidelor au manifestat diverse dereglări 
a sănătății, geneza cărora poate fi  condiționată de impactul preparatelor pesticidice.
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Summary. Problem of the infl uence on human healtf of pesticides
The safety of pesticide application is characterized by the absence of any negative impact on human health, represen-

tatives of the animal world and the environment. There is ample evidence on the association between pesticide exposure 
and incidence of chronic diseases, including cancer, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, multiple sclerosis, diabe-
tes, cardiovascular disease. Persons whose activity is linked to the use pesticides showed various health disorders, the 
genesis of which may be subject to the impact of pesticide formulations.
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Резюме. Проблема влияния пестицидов на здоровье человека
Безопасность применения пестицидов характеризуется отсутствием какого-либо негативного воздействия на 

здоровье человека. Существует достаточно доказательств о связи между воздействием пестицидов и заболевае-
мости хронических заболеваний, включая рак, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Лица, чья деятельность связана с использованием пестици-
дов показали различные расстройства здоровья, генезис которых может подвергаться воздействию пестицидных 
составов.

Ключевые слова: пестициды, хронические заболевания, профессиональная среда, лица, профессионально 
занимающиеся
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Actualitate.  Este incontestabil faptul că sănăta-
tea umană este infl uenţată de calitatea mediului său 
natural şi social. Multiplele şi variatele riscuri pen-
tru sănătatea lumii contemporane sunt generate în 
mare măsură de activitatea antropogenă, care deseori 
se soldează cu degradarea ecologică conjugată cu o 
morbiditate sporită prin boli evitabile, care cauzează 
pierderi ireversibile pentru societate [1].

Prioritatea fundamentală a profi laxiei prima-
re este prevenirea impactului nociv asupra sănătății 
populației, depistarea precoce a factorilor de risc şi 
combaterea lor. Realizarea acestei priorităţi la nivel 
de populaţie este considerată astăzi nu numai proble-
mă a siguranței alimentelor, ca atare, ci şi o problemă 
de sănătate publică. 

Starea de sănătate a populaţiei în relaţie cu aplica-
rea pesticidelor (produselor de uz fi tosanitar) în agri-
cultură este una din problemele igienice de maximă  
actualitate, întrucât la nivel global se atestă lărgirea 
gamei de produse şi intensifi carea aplicării lor la sca-
ră internaţională [2]. Pesticidele sunt compuşi chimici 
ce se utilizează în combaterea diferitor dăunători ale 
plantelor. Multe pesticide sunt toxice și pentru om. 
Principalul benefi ciar al lor este domeniul agrar.

Pentru Republica Moldova sunt deosebit de actu-
ale explorările în domeniul utilizării produselor de uz 
fi tosanitar – una din tehnologiile agrotehnice princi-
pale proprii unei agriculturi contemporane.

În acest context, este de menţionat faptul, că la ni-
vel global agricultura se consideră a fi  unul dintre cele 
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mai periculoase sectoare de activitate, deoarece utili-
zarea pesticidelor duce la contaminare şi la expunerea 
inevitabilă intenţionată/neintenţionată a unor catego-
rii de populaţie, iar prin acumularea lor în produsele 
agricole, sol şi apele subterane prezintă un permanent 
şi potenţial risc de lungă durată [3]. Astfel, utiliza-
rea pesticidelor şi erbicidelor pentru majorarea pro-
ductivităţii agriculturii, actualmente este estimată ca 
pericol ecologic global, plasat pe locul III în raportul 
OMS „Planeta Noastră Sănătatea Noastră” [WHO].

Utilizarea în Republica Moldova a pesticidelor la 
cote maxime este caracteristică pentru perioada anilor 
1975-1985 (fi gura 1).

Actualitatea cercetărilor în acest domeniu este de-
terminată de reformele socio-economoce de trecere la 
economia de piaţă, implementate pe parcursul a ultimi-
lor 25 de ani în Republica Moldova. Este important de 
menţionat şi schimbările care au avut loc în sistemul 
ocrotirii sănătăţii, inclusiv implementarea medicinii de 
familie şi asigurărilor obligatorii în medicină.

Impactul pesticidelor asupra organismului uman 
nu este selectiv. Acestea pot să provoace intoxicaţii 
acute cu afectarea mai multor sisteme și organe, în 
special la persoanele care lucrează la producerea şi 
aplicarea lor.

Efectele adverse ale pesticidelor asupra populaţi-
ei şi mediului depind de un şir de factori: proprietăţile 
substanţelor active componente, condiţiile şi metoda 
de aplicare, capacitatea de a persista în mediu, de a se 
bioacumula, transforma etc. [4,5].

Impactul pesticidelor asupra sănătăţii. La ziua 
de azi, cercetătorii ştiinţifi ci prioritizează problema 
sănătăţii publice şi a prevenţiei maladiilor non-trans-
misibile. Omenirea se confruntă cu diferite patologii 
non-transmisibile, ce ţin de mai mulţi factori, inclusiv 
ocupaţionali [3].

Riscul toxicologic al pesticidelor în special apare 
prin capacitatea de concentrare în diferite medii (sol, 
alimente etc.) [5].

Expunerea persoanelor la efectele directe ale agen-
ţilor poluanţi, cum ar fi  pesticidele, este însoţită de 
unele modifi cări în starea de sănătate. Aceste modifi -

cări se manifestă prin creşterea morbidităţii, creşterea 
mortalităţii, apariţia unor modifi cări fi zio-patologice. 
Contactul pe termen lung cu pesticidele poate să pro-
ducă disfuncţii ale diferitor aparate şi sisteme ale orga-
nismului uman: sistemele nervos, endocrin, imun şi de 
reproducere, cardiovascular, respirator şi genito-urinar.

O mare importanţă pentru sănătatea publică o 
prezintă toxicitatea cronică, expunerea de lungă du-
rată, datorită remanenţelor în diverse medii, pătrun-
derea în lanţul trofi c, precum şi cumularea în ţesuturi 
şi organe [6,7].

Conform datelor prezentate de savantul Eddles-
ton M. pesticidele organofosforice sunt cei mai im-
portanţi agenţi declanşatori ai unor intoxicaţii severe 
şi chiar letale, cărora li se atribuie, anual, în ţările în 
curs de dezvoltare, peste 200 000 de decese.

Există multe dovezi cu privire la corelarea între 
expunerea la pesticide şi incidenţa bolilor cronice, in-
clusiv a cancerului, bolii Parkinson, bolii Alzheimer, 
sclerozei multiple, diabetului zaharat, bolilor cardio-
vasculare.

Studiile ştiinţifi ce din ultimii ani au fost focusate 
asupra mecanismului de apariţie a unor fenomene ce 
au fost infl uenţate de toxicitatea pesticidelor [3, 9].

Unele pesticide şi, anume compuşii organocloru-
raţi, au acţiune stimulantă sau deprimantă asupra sis-
temului nervos central şi produc contracţii musculare 
clonice. Ele acţionează asupra organismului uman ca 
metaboliţi neurotoxici şi invocă efecte neurotoxice 
[5, 8]. 

Pentru lucrătorii din agricultură, expunerea la 
pesticide a fost asociată cu un risc crescut de limfom 
non-Hodgkin [10]. Această asociere în curs de dez-
voltare este de o importanţă considerabilă pentru să-
nătatea publică.

Studiile unui şir de savanţi în domeniul sănătă-
ţii publice (T. Darvill, E. Lonky, J. Reihman, and P. 
Stewart, J.A. Dellinger, S.L. Gerstenberger, L.K. Han-
sen, and L. L. Malek, J.E. Vena, G.M. Buck, P. Kosty-
niak) denotă că funcţiile neuromotorii şi cea repro-
ductivă sunt cele mai afectate.Trebuie de remarcat că 
aceste defi cienţe odată apărute, nu mai pot fi  reparate.

Figura 1. Cantitatea de pesticide, utilizată în Republica Moldova în perioada anilor 1965-1995
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Un şir de savanţi, în urma cercetărilor efectuate, 
au dovedit faptul infl uenţei pesticidelor asupra sis-
temului respirator, manifestându-se prin momente 
de insufi cienţă respiratorie. Rezultatele coraportate 
la organismul uman denotă precum că persoanele a 
căror activitate este legată de utilizarea pecticidelor 
manifestă apnee centrală respiratorie, hipoxie [11].

În literatura de profi l sunt ipoteze ce indică la peri-
colele prezentate de pesticide asupra sistemului imun. 
Dr. Alina Daria Socianu din România, în lucrarea sa 
atestă, că studiile efectuate pe animale de laborator 
au demonstrat faptul că pesticidele afectează structu-
ra normală a sistemului imun, perturbă reacţiile imu-
nitare şi reduc rezistenţa la antigeni şi infecţii. Aceste 
descoperiri se consideră valabile şi pentru populaţia 
umană expusă la acţiunea pesticidelor.

În cadrul unor cercetări ştiinţifi ce a fost dovedită 
teoria dezvoltării tumorilor hipofi zare şi hipotalamice 
ca consecință a utilizării pesticidelor. Pesticidele pot 
provoca transformări maligne ale celulelor, posedând 
proprietăţi citotoxice [12]. Ele sunt capabile să inducă 
mutaţii oncogene, totodată ducând la apoptoza celu-
lelor umane, celulelor T [12, 13]. Unele studii popu-
laţionale indică o corelare între nivelurile de expune-
re la pesticide şi apariţia mutaţiilor în gene legate de 
cancer [13].

Se fac paşi rapizi în înţelegerea modului de afec-
tare a proceselor naturale prin modifi cări ale mole-
culelor ADN, prin dereglările endocrine, precum 
hormonii de care se fac vinovate pesticidele şi care 
acţionează prin efecte drastice. Într-un studiu privind 
expunerea cronică la 5 pesticide a fost înregistrată 
distrugerea şi deteriorarea ADN-ului la şobolani. Ex-
puneri multiple la acţiunea pesticidelor ar putea de-
teriora ADN-ul uman şi cauza mutaţii somatice [14].

Schimbări evidente au fost înregistrate la grupu-
rile de persoane cu expunere mai mare la pesticide. 
În rezultatul stiudiilor s-a determinat o corelare între 
polimorfi smul genetic şi cancerul limpho-hematopo-
ietic [15].

Mai mulți savanți în cadrul studiilor genetice, 
investigând efectele comune au prezentat dovezi, că 
susceptibilitatea genetică, fi e în metabolismul, eli-
minarea şi transportul pesticidelor sau în gradul de 
disfuncţie mitocondrială, stresul oxidativ şi pierderi 
neuronale, pot predispune persoanele la tulburări ne-
uro-degenerative în cazul în care au fost expuse la 
pesticide. Aceste constatări confi rmă importanţa de a 
considera interacţiunile pesticide-genă în studiile de 
viitor [14, 15].

Datele literaturii de specialitate a diverselor surse 
(B.L. Johnson, M. Gilbertson, M. Berry and F. Bove; 
L.A. Croen, G.M. Shaw, L. Sanbonmatsu, S. Selvin, 
P.A. Buffl er), confi rmă ipoteza de vecinătate a domi-
ciliului persoanelor cu o  sursă de gestionare a pesti-
cidelor, la care se manifestă malformaţii congenitale, 
devieri ale indicelui statutului imun, scăderea rezis-
tenţei organismului.

Toate acestea vin să evidenţieze importanţa stu-
diului pesticidelor, sub toate aspectele sale, mai ales, 
sub aspectul sănătăţii publice.

Analiza datelor privind starea de sănătate a popu-
laţiei Republicii Moldova refl ectate în raportul anali-
tic „Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii 
Moldova prin prisma indicatorilor statistici” (2010-
2014) remarcă tendinţe de creştere a morbidităţii prin 
boli cronice. S-a constatat, că rata prevalenţei pen-
tru populaţia din mediul urban este mai mare decât 
pentru populaţia din mediul rural (respectiv 36,9 şi 
31,7%) [16].

Ca urmare, se constată frecvenţa îmbolnăvirilor, 
adică prevalenţa generală în Republica Moldova cu 
tendinţă de creştere în anul 2010 (7400 la 10 mii locu-
itori) comparativ cu anul 2014 (7786,0 la 10 mii locu-
itori). S-a constatat, că rata prevalenţei pentru popula-
ţia din mediul urban este mai mare decât pentru popu-
laţia din mediul rural (respectiv 36,9 şi 31,7%) [16]. 
Ascensiunea indicilor prevalenţei relevă cronicizarea 
proceselor patologice, ceea ce este apreciat negativ 
din punct de vedere al sănătăţii publice (fi gura 2).

Figura 2. Prevalenţa generală în Republica Moldova în perioada anilor 2010-2014
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Cetăţenii ţărilor UE au o speranţă de viaţă mai 
mare decât în alte ţări ale lumii, fapt ce poate fi  con-
fi rmat prin calitatea vieţii mai bună şi calitatea vie-
ţii se poate îmbunătăţi în continuare. Există o gamă 
de factori (sociali, de mediu, ocupaţionali etc.) care 
infl uenţează calitatea vieţii. Astfel, înţelegem faptul 
că sănătatea umană, mediul (ocupaţional, habitual) şi 
aspectele sociale sunt elemente ce se afl ă într-o in-
terrelaţie continuă.

Concluzii:
1. Sănătatea umană şi mediul ocupaţional se afl ă 

într-o interrelaţie strânsă şi continuă. Intoxicaţiile cu 
pesticide se raportează la intoxicaţiile care se produc 
în condiţii create de om. Cunoştinţele actuale de studii 
asupra expunerii cronice la pesticide, rezumă asocieri 
genetice umane, invocând tulburări neuro-degenera-
tive, modifi că secvențele de ADN, inițiind dezvolta-
rea cancerului, duc la creșterea cantității de zahăr și 
grăsime în sânge, pot avea efecte asupra sistemului 
imunitar, provocând probleme sexuale și de reprodu-
cere etc.

2. S-a constat o prevalenţă generală înaltă a bo-
lilor cu tendinţă de creştere în ultimii 5 ani, ceea ce 
vorbeşte despre cronicizarea proceselor patologice. 
Starea actuală a sănătăţii populaţiei ţării necesită ela-
borarea și implimentarea reformelor inclusiv impli-
carea  societăţii în etapele de optimizare a indicilor 
de sănătate.

3. Datorită riscului pentru sănătatea umană şi me-
diu prezentat de pesticide, managementul şi monito-
rizarea acestora ține de responsabilitatea  autorităților 
de stat. Utilizarea în continuare a pesticidelor ar tre-
bui sa fi e posibilă numai cu menținerea principiului 
precauției în ceea ce privește atât sănătatea umană, 
cât și protecția mediului, cu argumentarea măsurilor 
în domeniul sănătăţii publice.
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