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 هاي آلي  رفتاري كارگران در مواجهه با حالل–عالئم عصبي 

 
 ٢نيا  ، دكتر شهرزاد حسيني١ ، دكتر رامين مهرداد١ ، دكتر سيداكبر شريفيان١دكتر ساسان بهشتي

 
 چكيده 

هاي  هاي مختلف در قسمت    هاي آلي در تماس باشند مستعد بروز عوارض و بيماري          افـرادي كـه در محيـط كار با حالل         
 رفتاري مانند اختالالت خلقي ، خستگي و فراموشي         –ترين اين عوارض ، عاليم عصبي        يكي از مهم  . مـتفاوت بـدن هسـتند     

هاي رنگ در مقايسه با كارگران ساير         رفتاري كارگران سالن   –ايـن مطالعه به منظور مقايسه فراواني عوارض عصبي          . اسـت 
هاي رنگ كار    در اين مطالعه همه كارگراني كه در سالن       . ده است هاي يك كارخانه خودروسازي در تهران طراحي ش        بخـش 

هاي كارخانه به عنوان     گيري تصادفي ساده از ساير بخش       نفر به روش نمونه    ٨٣به عنوان گروه مورد ، و       ) نفر٧٨(كـردند    مـي 
ستاندارد ، به عنوان     سؤالي ا  ١٦ رفتاري اين افراد به وسيله يك پرسشنامه         –سپس عوارض عصبي    . گروه شاهد انتخاب شدند   

 رفتاري ايجاد شده بين كارگراني كه در تماس مداوم با     –يـك ابـزار غربالگري اوليه و حساس براي يافتن اختالالت عصبي             
 در گروه مورد ،   رفتاري ،– عصبي   عوارض  فراواني  كه دهد مي  نشان   مطالعه نتايج. هـاي هستند ، ارزيابي شدند  حـالل 

دليل بين دو    كردن بي  شدن و عرق   تنها ، تفاوت مشاهده شده در عصبي      .  درصد بوده است   ٣٦درصـد و در گـروه شاهد ،         ٤٦
به طور كلي طبق نتايج به دست آمده از اين مطالعه ، بين دو گروه از نظر                 ) >٠٥/٠P(دار بوده است     گروه مورد و شاهد معني    

 رفتاري در هر دو گروه   –اني بيماري عصبي    داري مشاهده نشد گرچه فراو      رفتاري تفاوت معني   –فـراواني عـوارض عصـبي       
 .باالتر از حد انتظار بود

 
  رفتاري-هاي آلي ، انسفالوپاتي توكسيك ، عوارض عصبي   حالل:هاي كليدي  واژه

 
   متخصص طب كار ، استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران-١
 ٠٢١-٦٤٠٥٥٨٨: پزشكي تهران ، دانشكده پزشكي ، گروه طب كار ، نمابر تهران ، خيابان انقالب ، دانشگاه علوم :  متخصص طب كار ، نشاني -٢
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 مقدمه

 يك مادة شيميايي با پاية هيدروكربني است كه         ١حالل آلي 
از اين ماده در    . باشد معمـوالً در درجـه حـرارت اتـاق مـايع مي           

كردن و به عنوان     صـنايع بـراي تميزكاري ، چربي زدايي ،  رقيق          
بندي محصوالت شيميايي    ليـد و فـرمول    واسـطه شـيميايي در تو     

 .شود ديگر استفاده مي

از آنجـا كـه حـالل ، عمدتـاً يك مايع فرار ، و بخار آن هم                  
ها در   محـلول در چـربي اسـت استنشـاق ، راه اصـلي جذب آن              

مواجهـات شغلي است ، گرچه به علت حالليت خود از جذب            
محل تجمع آن در    . پوسـتي قـابل توجهـي هـم برخوردار است         

هاي غني از چربي مثل سيستم عصبي ، كبد و بعد            دن ، بـافت   بـ 
هـاي بـا جـريان خـون بـاال مـثل عضالت اسكلتي و قلب                 انـدام 

دفـع آن هـم از راه بـازدم به صورت تركيبات بدون             . باشـد  مـي 
آثار . ها در ادرار يا تركيبي از هر دو است         تغيير يا دفع متابوليت   

س ، سميت و ميزان سـوء حـالل بر بدن ، تحت تاثير غلظت تما          
 .فرار بودن آن است

تواند  هـا به علت خصوصيات ذكر شده مي        تمـاس بـا حـالل     
هاي مختلف بدن از قبيل      آثـار حـاد و مزمن متعددي در قسمت        

كبد ، سيستم توليدمثل ، سيستم عصبي محيطي و مركزي ايجاد 
ــرقابل   . كــند عــوارض ايجــاد شــده در بعضــي مــوارد حــتي غي

 .برگشت هستند

هاي آلي ، هدف      گسـتردگي طيف عوارض حالل     بـه عـلت   
 ايجاد شده در اثر     ٢ رفتاري –مطالعـه ما ارزيابي عوارض عصبي       

به اين علت مطالعه ما در      . ها است  تمـاس طوالني مدت با حالل     
هاي رنگ   يـك كارخانـه خودروسازي و روي كارگران سالن        

آن كارخانه ، كه به علت شرايط بهداشتي قديمي و ناكارآمد ،            
هاي آلي در تماس     چـندين برابـر سطح تماس مجاز ، با حالل         تا

                                                 
١  Organic Solvent  ٢  Neurobehavioral effects 

 .گرفت بودند صورت مي

 –هـاي عصبي     در چـند دهـه اخيـر مـوارد مـتعددي بيمـاري            
ــا    رفــتاري در بيــن افــرادي كــه در محــل كارشــان در تمــاس ب

اولين مورد آن يك قرن     . هـا بودنـد گـزارش شـده است         حـالل 
رت اختالالت   كارگر صنعت الستيك به صو     ٢٤پيـش در ميان     

. خوابي ، خشم و اختالل جنسي بوده است    شديد شخصيتي ، بي   
 بودند  سولفيد كربن دي  از  ايـن افراد در معرض مقادير بااليي 

در مطالعـات ديگـر هم اختالالت گزارش شده به صورت           ). ١(
آلودگي ، ناپايداري خلقي ، سردرد،       خستگي ، گيجي ، خواب    

كال در خواندن و تمركز     پذيـري ، اختالل حافظه ، اش       تحـريك 
فكـر و نـاتواني جنسـي بـوده اسـت كـه از ايـن عالئم به عنوان                   

 .شود انسفالوپاتي توكسيك نام برده مي

 ها مواد و روش

 در يك كارخانه خودروسازي در      ١٣٨٠اين مطالعه در سال     
هاي رنگ اين    تمامي كارگران سالن  . تهـران انجـام گرفته است     

 نفر از كارگران    ٨٣وه مورد و    بـه عـنوان گر    ) نفـر ٧٨(كارخانـه   
هاي همان كارخانه كه در تماس با حالل         شـاغل در ساير بخش    
گيري تصادفي ساده به عنوان گروه شاهد        نبودند به روش نمونه   

در ايـن بررسـي كارگـراني مـورد مطالعـه قرار      . انـتخاب شـدند   
. مـاه در كارخانـه مشـغول بـه كار بودند          ٦گرفتـند كـه حداقـل       

 رفتاري شناخته شده    –ني كه بيماري عصبي     همچـنين ، كارگرا   
قبلي داشتند و كارگراني كه در گروه شاهد در شغل دوم يا در             

ها بودند از مطالعه ما حذف       شان در تماس با حالل     مشـاغل قبلي  
 .شدند

 رفتاري  –ها براي يافتن بيماري عصبي       آوري داده  ابزار جمع 
يري اثرات  گ  سـؤالي بـراي انـدازه      ١٦در كارگـران ، پرسشـنامه       

اين پرسشنامه  .  بود ٣ها در كارگران   مواجهـه درازمـدت با حالل     

                                                 
٣  Swedish Q 16 questionnaire for long term solvent – 
exposed workers 
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در كتب مرجع طب كار ، به عنوان يك ابزار غربالگري اوليه و         
 رفتاري ايجاد شده در   -حسـاس ، براي يافتن اختالالت عصبي        

پرسشنامه ). ٣و٢(ها معرفي شده است      اثـر تماس مداوم با حالل     
وضــيحات كــافي بــه كارگــران پــس از كســب اجــازه وارائــه ت

پاسخ مثبت و بيشتر ، در      ٤طـبق اين پرسشنامه     . شـد  تكميـل مـي   
 ٢٨ پاسخ مثبت و بيشتر ، در افراد         ٦ سال ، و     ٢٨افـراد كمـتر از      

 رفـتاري در فرد ،      –سـال و باالتـر ، بـه عـنوان بيمـاري عصـبي               
 .شد درنظر گرفته مي

ــفالوپاتي     ــني انس ــم بالي ــتن عالئ ــنامه ياف ــن پرسش ــدف اي  ه
توكسـيك در افـرادي اسـت كه در تماس مداوم با مخلوطي از      

اين عالئم شامل احساس خستگي غيرطبيعي ،   . هـا هستند   حـالل 
هاي بدن ، سردرد ،  احسـاس سوزش و درد در بعضي از قسمت      

پذيري ، افسردگي ، اختالل در تمركز و         تپـش قـلب ، تحريك     
اشكال درك معـاني مطـالب خوانده شده ، فراموشي ،  تعريق ،              

 .در هماهنگي كار دست و چشم و تغيير تمايالت جنسي است

هاي رنگ در كارخانه خودروسازي در يك        كارگران سالن 
 رنگ آستري با   ، در كابين١برابر حدمجاز٨/٥كـابين رنـگ با   

 با   رنگ  نهايي   روتوش   قسمت  در و  مجاز  برابـر حد  ٦/١
اين . هاي مختلف در تماس بودند     برابـر حد مجاز با حالل     ٣/١١

هـا شـامل تولوئن ، زايلن ، بوتانل نرمال ، اتيل گليكول ،               حـالل 

                                                 
 تمامي كارگران ، در      مقـدار معيـني از مادة آالينده در هوا است كه تقريباً            ١

هاي ناشي از    اثـر تمـاس مكرر روزانه با اين مقدار دچار عوارض و ناراحتي            
 .تماس نشوند

 .شدند  استن ، بوتيل استات ، متيل اتيل كتون مي

بـراي مقايسـه دوگـروه از نظـر سابقه كار و ساعات كار در               
يـو ، و بـراي مقايسه دو گروه از جهت            ويتـني  روز از روش مـن    

الت پرسشنامه ، فـراواني بيماري و پاسخ مثبت به هريك از سؤا       
 .دو استفاده شد از آزمون كاي

 ها يافته

ــن    مقايســه ســن ، ســابقه كــار ، ســاعات كــار در روز در بي
 ١ها در جدول   هاي رنگ و كارگران ساير بخش      كارگران سالن 

ــن جــدول مشــاهده   همــان. آورده شــده اســت طــور كــه در اي
داري از نظـر مـتغيرهاي ذكر شده بين          گـردد تفـاوت معـني      مـي 

 . وجود ندارددوگروه

هاي  توان دو گروه را از نظر فراواني پاسخ         مـي  ٢در جـدول    
تنها تفاوت  . مثـبت به هريك از سؤاالت پرسشنامه مقايسه كرد        

 ،  ٨ و   ٤هاي   هاي مثبت به سؤال    مشاهده شده ، در فراواني پاسخ     
هرچند ). >٠٥/٠P(دار بود    بيـن دو گـروه از نظـر آمـاري معني          

هاي رنگ   فتاري در كارگران سالن    ر –فـراواني بيماري عصبي     
درصد بود ، تفاوت    ٣٦ها   درصـد و در كارگـران ساير بخش       ٤٦

 .دار نبود مشاهده شده معني

 بحث

طـور كـه در قسمت نتايج آمده است دو گروه تحت              همـان 
بررســي از لحــاظ ســن ، مــدت اشــتغال و مــدت كــار در روز   

همچنين دو  . داري نداشـتند   اخـتالف معـني   ) برحسـب سـاعت   (

 مقايسه سن ، سابقه كاري وساعات كار درروزدردو گروه : ١جدول 
 

 متغير وضعيت مواجهه تعداد انحراف استاندارد±نگينميا دامنه ارزش پي
 مثبت ٧٥ ٥١/٣٠±١٣/٧ ٢٨) ٢٣-٦١(

* NS  )منفي ٧٩ ٣٢±١٢/٨ ٣١) ٢١-٥٥ 
 سن

 مثبت ٧٨ ٨٩/٥±٣٣/٦ ٤) ٥/٠-٢٧(
** NS )منفي ٧٩ ٠٥/٨±٨٥/٧ ٥) ٤/٠-٢٨ 

 مدت اشتغال

 مثبت ٧٨ ٩٣/٨±٠٦/١ ٩) ٨-١٢(
** NS  )منفي ٧٣ ٩٢/٨±٢/١ ٩) ٨-١٢ 

 ساعات كار در روز

 NS: Non significant ، ويتني  آزمون آماري من** آزمون آماري تي ، *
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وه از لحـاظ سـطح و الگـوي تحصيلي به عنوان متغيري كه              گـر 
توانـد بـر چگونگـي پاسـخ به سؤاالت پرسشنامه تاثيرگذار             مـي 

بـنابراين بـا توجـه به نبودن        . داري نداشـتند   باشـد تفـاوت معـني     
توان با   ها را مي   ها ، آن   تفـاوت بيـن دوگروه از نظر اين شاخص        

 .هم مقايسه كرد

لعه استفاده شده است به عنوان      اي كـه در اين مطا      پرسشـنامه 
يـك ابـزار غربالگري ، براي يافتن اختالالت ايجاد شده در اثر             

پس دور از   . ها معرفي شده است    تمـاس طوالنـي مدت با حالل      
طبق . انـتظار نبود كه با موارد مثبت كاذب فراواني روبرو شويم          

توصــيه طــراحان ايــن پرسشــنامه ، مــوارد مثــبت بــايد بــا معايــنه 
هاي باليني    و سپس در صورت تاييد پزشك ، با معاينه         پزشك ، 

شـناختي و نروفيـزيولوژيك مناسـب تاييد         هـاي روان   و آزمـون  
شـود كـه بـه علت محدوديت امكانات ، اجراي اين مراحل در              

 .پذير نبود مطالعه ما امكان

چـون اين پرسشنامه براساس صدك نود افراد سالم طراحي          
درصد در اين افراد     ١٠تا حدود   شـده اسـت لذا فراواني بيماري        

درصد حتي   ١٠پس فراواني بيماري بيش از      . مـورد انـتظار است    
بيانگر وجود مشكلي در آنها     ) شاهد(درصد در اين گروه     ٣٠تا  
 .باشد مي

 پاسخ مثبت يا بيشتر به      ٤طـبق نظـر طـراحان اين پرسشنامه ،          
به  پاسـخ مثبت يا بيشتر  ٦ سـال ، و  ٢٨سـؤاالت ،  در افـراد زيـر      

 سال و باالتر ، در مرحله اول ، به عنوان     ٢٨سـؤاالت ، در افـراد       

  رفتاري در دو گروه–هاي مثبت به هريك از سؤاالت پرسشنامه عوارض عصبي  مقايسه فراواني پاسخ : ٢جدول 
 

 گروه شاهد
 ) نفر٨٣(

 گروه مورد
ارزش  ) نفر٧٨(

 تعداد درصد تعداد درصد پي
 رديف سؤاالت

NS ١ كنيد؟ طبيعي احساس خستگي ميآيا به طور غير ٢٤ ٣٠ ٢٦ ٣١ 
 ٢ كنيد؟ هاي بدن سوزش و درد غيرعادي احساس مي آيا در بعضي قسمت ٣١ ٤٠ ٢٣ ٢٨ ٠٥/٠

NS ٣ شويد؟ آيا بدون فعاليت بدني هم دچار طپش قلب مي ١٧ ٢٢ ٢٢ ١٥ 
 ٤ شويد؟ آيا بدون علت ، عصبي مي ٢٦ ٣٣ ١٨ ٢٢ ٠٤/٠

NS ٥ شويد؟ دچار افسردگي ميآيا بدون علت ،  ٢٣ ٢٩ ٢٠ ٢٤ 

NS ٦ توانيد فكر خود را متمركز كنيد؟ اغلب به سختي مي ١٦ ٢١ ٢٠ ٢٤ 

NS ٧ كنيد؟ آيا مسايل را به راحتي فراموش مي ٢٠ ٢٦ ٢٠ ٢٤ 
 ٨ كنيد؟ آيا بدون علت عرق مي ١٩ ٢٤ ١١ ١٣ ٠٣/٠

NS ٩ شويد؟ ر اشكال ميهاي لباستان اغلب دچا آيا در باز و بستن دكمه ٢ ٣ ٢ ٢ 

١٩ ٢٤ ١٢ ١٥ ٠٥/٠ 
آيـا موقـع خواندن كتاب يا روزنامه در درك معاني مطالب خوانده شده              

 شويد؟ دچار اشكال مي
١٠ 

NS ٩ ١١ ١٢ ١٥ 
آيـا بـه عـلت زودفـراموش كـردن مسـائل مـورد سرزنش بستگان قرار                 

 گيريد؟ مي
١١ 

NS ١٢ د؟كني آيا در قفسه سينه احساس فشار مي ٢٧ ٣٥ ٢٣ ٢٨ 

NS ١٣ اغلب براي به خاطر سپردن چيزي ناچاريد آن را يادداشت كنيد؟ ٢٥ ٣٣ ٢٨ ٣٤ 

NS ٢٥ ٣٢ ٢٤ ٢٩ 
) …قفل كردن در و     (آيـا اغلب مجبور به كنترل كارهاي انجام داده شده           

 هستيد؟
١٤ 

NS ١٥ شويد؟ بار دچار سردرد مي اي يك آيا حداقل هفته ٢٤ ٣١ ٣٠ ٣٦ 

NS ١٦ آيا تغييري در تمايالت جنسي شما ايجاد شده است؟ ١٦ ٢١ ١٨ ٢٢ 

NS رفتاري مطابق پرسشنامه–فراواني عالئم عصبي  ٣٦ ٤٦ ٣٠ ٣٦   
NS: Non significant 



 ٨١پاييز و زمستان  / ١٠شماره / سال چهارم  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان / ٣٤

 

 ما  مطالعه در   احتساب اين  با  شـوند پس  بيمـاري معـرفي مـي   
درصد از گروه شاهد بيمار بودند      ٣٦درصد از گروه مورد و      ٤٦

 .دار نبود كه اين تفاوت از لحاظ آماري معني

با مواد  اين موضوع شايد به اين علت باشد كه گروه شاهد ،            
توانستند عالئم عصبي    نوروتوكسـيك در تمـاس بودنـد كه مي        

در واقع فراواني باالي بيماري و عالئم مثبت . مشـابه ايجاد كنند  
تواند به شرايط كاري غيراستاندارد در همه        در هـر دو گروه مي     

هـاي كارخانـه مـربوط باشـد نـه بـه عـلت تاثيـر نداشتن                  بخـش 
. سي در كارگران سالن رنگ  ها در ايجاد عالئم تحت برر      حالل

داري در فراواني پاسخ مثبت به سؤاالت ،         همچنين تفاوت معني  
 ٤تــنها در پاســخ بــه ســوال    . بيــن دو گــروه مشــاهده نشــد   

تفاوت ) تعريق بدون دليل   (٨و سوال   ) شدن بدون دليل   عصـبي (
فـراواني پاسخ مثبت به     . دار بـود   موجـود ، بيـن دو گـروه معـني         

درصد و در   ٣٣در گروه مورد ،     ) دليل شدن بي  عصبي   (٤سـوال 
تعريق  (٨درصد و فراواني پاسخ مثبت به سوال      ٢٢گروه شاهد ،    

 شاهد ،  گروه در  درصد و ٢٤در گـروه مـورد ،   ) بـدون دليـل  
 .درصد بود١٣

پذيري و   توان معادل تحريك    را مي  ٤پاسـخ مثـبت به سوال       
توان معادل   را مي٨ناپـايداري خـلقي و پاسـخ مثـبت بـه سـوال            

اپـايداري سيسـتم اتونـوم و اخـتالل سـوماتيك در اين بيماران              ن
اما دو  . تواند از عالئم انسفالوپاتي باشد     دانسـت كـه هـر دو مـي        

گـروه از نظـر پاسـخ بـه سـاير سواالت كه براي ارزيابي حافظه                
 ، اختالالت خلقي و ناتوانايي      ١تني ن كوتاه مدت، مشكالت روا   

يالت جنسي طراحي   در هماهـنگي كـار دسـت و تغييـر در تمـا            
اين در  . اند اي نداشته  شـده اسـت ، تفـاوت آماري قابل مالحظه         

اخــتالل در حافظــه و ) ٤-٩(حــالي اســت كــه اغــلب مطالعــات 
، ) ١٠(هماهـنگي حـركات دست و چشم اختالل سايكوموتور          

ــلقي  ــتالالت خـ ــنش) ٤و١(اخـ ــاني  ، واكـ ــاي هيجـ و ) ١٠(هـ
 كـه در تماس     را از عالئـم شـايع افـرادي       ) ٤و١ (٢شـدگي  بدنـي 

 . اند ها بودند ، گزارش كرده مداوم با حالل

دار بين فراواني بيماري     از طـرفي شـايد عـدم تفـاوت معـني          
 رفـتاري در بين دو گروه مورد و شاهد ، به علت نوع              –عصـبي   

ــا  ــه م ــه دســت آوردن  (cross sectional)مطالع ــتيجه ب  و در ن
 مورد بـرآورد كمـتري از فـراواني عـوارض ديررس ، در گروه         

باشـد ، تـا عـدم تأثيـر حـالل در ايجـاد عالئم مورد نظر در اين                   
 .گروه

از سـوي ديگـر شـايد انـتخاب حداقـل شش ماه براي ورود               
افراد به مطالعه ، زمان مناسبي براي بررسي عالئم ديررس نبوده           
و بـراي پيـدا كـردن ايـن عالئـم ، نيـاز بـه زمان بيشتري داشتيم              

تماس ،  ) حداقل( سال   ٥متوسط  چـنانچه در اكـثر مطالعـات از         
و ) ١١( رفتاري استفاده شده است      –براي ارزيابي عالئم عصبي     

در آخـر ، با توجه به فراواني باالي پاسخ مثبت به سؤاالت ، در               
تـوان پرسشـنامه را به عنوان عامل مؤثري بر           گـروه شـاهد ، مـي      

كه اين پرسشنامه بايستي از      بـه اين معني   . نـتايج مطالعـه دانسـت     
 ، در جامعـة ما مورد مطالعه قرار         (validity)ظـر درجـة اعتـبار       ن

 .گيرد

 تشكر و قدرداني

در پايان از رياست و كاركنان محترم كارخانه مورد بررسي          
خصوصــاً مســؤوالن اداره ايمــني و پيشــگيري سپاســگزاري      

 .شود مي

 
 
 
 
 

 
1 Psychosmatic 
2 Somatization 



 ٣٥/ نيا  هرداد و دكتر حسينيدكتر بهشتي ، دكتر شريفيان ، دكتر م … رفتاري كارگران -عالئم عصبي 

 
 منابع

1)Axelson O, Hogstedt CH. The health effects of 
solvents. Third edition. Occupational Medicine. Zenz 
C, Dickerson OB, Horvath EP. (Editors), St.Louis. 
Mosby –Year book. 1994; p: 769. 

2)Rosenberg J, Cone JE, Katz EA. Solvents, 
Occupational & Environmental Medicine. Second 
edition. Ladou J, Stamford, Prentice-Hall 
International. Inc. 1997; P: 490. 

3)Braceland FJ. Mental symptoms following carbon 
disulphide absorption and intoxication. Ann Intern 
Med. 1942; 16: 246-261. 

4)Morrow LA, Ryan CHM. Hodgson MJ, Robin N. 
Alterations in cgnitive & Psychologic functioning 
after organic solvent exposure. J of Occup Med. 
1992; 32 (5): 444-450. 

5)Elofssons S. A cross sectional epidemiologic 
investigation on occupationally exposed car and 
industrial spray painters with special reference to the 
nervous system, Scand J Work Enviro Health. 1980; 
6: 239. 

6)Hane M. Psychological funciton changes among 

house painters. Scand J Work Enviro Health. 1997; 3: 
91. 

7)Hannien H. Behavioral effects of long-term 
exposure to a mixture of organic solvents. Scand J 
Work Enviro Health. 1976; 4: 240-255. 

8)Van.Vliet C, Swaen GM, Volovics A, Tweehuysen 
M, Meijers JM, de Boorder T. Occup Enviro & 
Health. 1990; 62(2): 127-132. 

9)Ellingnes DG. Patients with suspected solvent 
induced encephalopathy. J Occup Med. 1993; 35: 
155-160. 

10)Hannien H. Exposure to organic solvents and 
neuropsychological dysfunction. Br J Indu Med. 
1991; 48(1): 18-25. 

11)Ekberg K, Hane M, Berggren T. Psychologic 
effects of exposure to solvents and other neurotoxic 
agents. In: Zenz C, Dickerson OB, Horvath EP 
(Editors). The work environment. Occupational 
Medicine. St Louis. Mosby-Year book. Third edition. 
1994; 779-789. 

 

 

 


