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Ang heavy metals ay mga 
nakakalasong metal na 
naiipon sa ating katawan.

Ang mga ito ay natatagpuan sa 
daanan ng tubig, sa lupa, at sa 
groundwater. Kapag pumasok ang 
heavy metals sa ating katawan, sila 
ay bihira nang nailalabas at naiipon 
dito sa pagdaan ng panahon.

Alam n’yo bang taon ang 
binibilang bago makita at 
maramdaman ang seryosong 
epekto ng heavy metals sa 
katawan ng tao?

Gayunpaman ay ang mga inisyal na sintomas ng 
pagkalason dulot ng heavy metals ay kapareho ng mga 
sintomas ng karaniwang mga sakit. Kabilang dito ang:

•	 Iritasyon sa balat;
•	 Pananakit at pamamanhid ng iba’t ibang bahagi 

ng katawan; at
•	 Pagkahilo.

Kapag napabayaan, ang pagkalason dulot ng heavy metals 
ay maaring maging sanhi ng kanser sa baga, atay, balat, 
at maging pagkamatay. Para sa mga nagdadalantao, ang 
pagkalason sa mga heavy metals ay maaaring maging sanhi 
ng pagkakaroon ng kapansanan o deformities sa sanggol o 
kaya nama’y pagka-agas.
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Kilalanin natin ang mga heavy metals at ang 
kanilang mga epekto sa katawan ng tao.

1. Arseniko (Arsenic)
•	 Ang pagkalason sa arseniko ay 

maaaring maging sanhi ng mga 
karamdaman tulad ng kanser sa 
balat at keratoses o abnormal na 
pangangapal ng balat (kulugo at 
kalyo) sa paa.

•	 Ang mga nalalason sa arseniko 
ay unang nakakaramdam ng 
bahagyang pananakit ng ulo.

•	 Kapag ito’y hindi naagapan, ang pagkalason sa 
arseniko ay maaring humantong sa kamatayan. 

2. Kadmiyo (Cadmium)
•	 Ang sakit na Itai-itai o Ouch-ouch ay ang 

unang kaso ng malawakang pagkalason 
sa kadmiyo na naganap sa bansang Japan.

•	 Ang sakit na ito ay nagmula sa salitang 
Niponggo na itai, na ang ibig sabihin ay 
matinding pananakit ng kasukasuhan at 
spine.

•	 Ang pagkalason sa kadmiyo ay nagiging 
sanhi ng panlalambot ng buto at 
pagkapinsala ng bato.

3. Kromyo (Chromium)
•	 Ang sobra o regular na pagsinghot ng kromyo 

ay maaaring magdulot ng iritasyon sa ilong 
kagaya ng pakakaroon ng sipon, walang tigil na 
pangangati, pagdurugo ng ilong, at pagkakaroon 
ng butas sa nasal septum o ang bamban na 
naghihiwalay ng kaliwa at kanang butas ng ilong.
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4. Tanso/Kobre (Copper)
•	 Makikita ang sintomas ng 

pagkalason sa tanso kapag 
nagkaroon nang Kayser-Fleisher 
rings o mga linya na bumubuo ng 
bilog sa paligid ng iris ng mata.

•	 Ang mga deposito ng kobre sa 
mata ay indikasyon na ang ating katawan ay hindi 
maayos na nakakapagproseso ng kobre.

•	 Ang pagkalason sa kobre ay maari ding 
humantong sa panghihina ng kakayahan ng atay 
na ilabas ang kobre sa katawan sa pamamagitan 
ng apdo (bile).

5. Tingga (Lead)
•	 Karaniwang dulot ng pagkalason sa tingga ang 

pagkasira ng nervous system.
•	 Kasama dito ang pagkapinsala ng bato, sakit 

sa puso, at mga dipirensya sa sistemang 
reproduktibo (kagaya ng pagbabago ng ugaling 
sekswal, paghina ng produksyon ng semilya sa 
lalaki, at pagkaagas ng buntis).

•	 Ang tingga sa loob ng katawan ay nagiging sanhi 
rin ng pagbagal ng brain development sa mga bata.

6. Asoge (Mercury)
•	 Ang Minamata ay isang sakit na dulot 

ng matinding pagkalason sa kemikal na 
asoge.

•	 Ilan sa mga sintomas ng sakit na ito 
ang pagkamanhid ng kamay at paa, 
panghihina ng kalamnan, panlalabo 
ng mata, paghina ng pandinig, at 
kahirapan sa pananalita.

•	 Kung hindi maaagapan, ito ay maaaring 
maging sanhi ng pagkaparalisado, pagkatuliro, 
pagkabaliw, o pagkamatay.
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7. Manganese
•	 Ang Manganism o pagkalason sa manganese ay 

nagiging sanhi ng pagbagal ng pagresponde ng 
iba’t ibang bahagi ng 
katawan, pagka-irita, at 
pabagu-bagong ugali.

•	 Ang palagiang paggamit 
ng manganese ay 
maaaring magdulot ng 
mas malalang sakit tulad 
ng Parkinsons disease 
o ang pagkawala ng 
kontrol ng kalamnan, 
kundi man ay panginginig 
ng kalamnan.

8. Nikel (Nickel)
•	 Nagdudulot ang nikel ng allergy sa tao.
•	 Karaniwang dahilan nito ay ang pagiging sensitibo 

ng balat lalo sa mga alahas na mayroong nikel.
•	 Ang palagiang paggamit sa nikel ay maaaring 

maging sanhi ng sakit tulad ng malubhang 
brongkitis, pagkahina ng baga, sinusitis, at kanser 
sa baga.

9. Zinc
•	 Pangunahing sintomas ng pagkalason sa zinc ang 

pamamaga at paghapdi ng bituka.
•	 Ang mga taong nalason sa zinc ay nakararanas 

ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagtatae, at 
pagkahilo.
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Siguraduhin nating ligtas ang ating pamilya 
sa mga masasamang dulot ng heavy metals. 
Ilan lamang ang mga ito sa mga puwede 
nating gawin:

•	 Iwasan ang mga sumusunod na lugar: minahan; 
mga lugar kung saan may nakaimbak na mga 
lumang baterya; at pagawaan ng ginto at pintura 

•	 Huwag hayaang ang mga bata ay maglaro, 
magtampisaw, at lumangoy sa ilogan.

•	 Ugaliing maging malinis sa katawan ang inyong 
pamilya. Kasama dito ang palaging paghugas ng 
kamay, lalo na bago kumain.

•	 Maghain ng pagkaing 
mayaman sa calcium, iron, at 
folic acid, tulad ng gatas, isda, 
malunggay, at ampalaya.

•	 Siguruhing ligtas ang mga 
gamit pang-paaralan sa 
heavy metals. Dapat may 
nakalagay na “non-toxic” sa 
mga produktong ito.

•	 Huwag mag-atubiling pumunta sa inyong health 
center kung may hinala kayong dulot ng heavy 
metals ang mga sintomas na naoobserbahan niyo.

Kalusugan ay ingatan, 
heavy metals ay iwasan!


