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اثرات سمى سرب بر روى كارگران پمپ بنزين  
 سيد على اكبر جعفرى موسوى*، مهدي شفيعى سورك**

چكيده
مقدمه: تالشهاى انسان براى رسيدن به زندگى بهتر ضمن بوجود آمدن رفاه براى او، متأسفانه پيامدهاى زيست محيطى واثرات زيانبار 
فاجعه آميزى براى سالمتى فراهم نموده است. اين ضررها بخصوص زيانهاى ناشى از افزايش اتومبيل ها و سوخت هاى فسيلى، امكان 
ادامه حيات براى نسلهاى فعلى و آينده را با خطرى بزرگ روبرو ساخته است. سرب بعنوان يكى از خروجى هاي اين سوخت ها نام 
برده مى شود. مطالعات موجود نشان دهنده اين موضوع است كه غلظت خونى سرب افرادى كه در مناطق دور از شهر زندگى مى 
نمايند نسبت به غلظت خونى افراد جامعه قبل از پيدايش و توسعه صنعت به شكل امروزى صدبار افزايش پيدا كرده است. در اين مقاله 
جهت روشن نمودن خطرات مسموميت ناشى از بنزين  سرب دار، ميزان آلودگى با سرب در خون كارگران شاغل در پمپ بنزين هاى 

شهر اهواز بررسى شده است.
روش بررسى: در اين مطالعه سى نفر از كارگران پمپ بنزين شهر اهواز، سي نفر بعنوان شاهد بطريقه تصادفى انتخاب گرديد. نمونه 
هاى خونى آنها توسط محلول رسوب دهنده محتوى اسيد نيتريك 5 درصد حجمى- حجمى وتريتون 0/1X100درصد حجمى – 
حجمى آماده شده و پس از آن غلظت نمونه بوسيله دستگاه جذب اتمى بدون شعله اندازه گيرى گرديده و با نمونه هاى گروه شاهد 

مقايسه شده است. 
يافته ها: نتايج حاصله تفاوت معنى دارى را نشان داده است بعالوه ارتباطي بين سن و سابقه كار اين افراد با غلظت خوني آنها مشاهده 
گرديد. فاكتورهاى خونى ميزان هماتوكريت و هموگلوبين نسبت به گروه شاهد كاهش داشته ولــى اين كاهش معنى دار نمى باشد. 

ميزان MCV و تعداد گلبولهاى قرمز بين كارگران مورد مطالعه و گروه شاهد تفاوت چندانى نداشته است.
بحث و نتيجه گيري: با عنايت به اينكه در اين بررسي خون تام به عنوان مناسبترين شاخص جهت بررسي ميزان آلودگي با سرب 
در گروههاي مورد مطالعه استفاده شده و با توجه به اينكه درصد بروز عاليم، عليرغم غلظت باالي خوني، در حد پائين قرار دارد. 
بنابراين پيشنهاد مي گردد كه مراقبت هاي بيشتري جهت كنترل آلودگي با سرب در كارگران بعمل آيد و آزمايشهاي دوره اي در 

مورد آنها اعمال گردد.
كلمات كليدي: سرب، كارگران پمپ بنزين، فاكتورهاي خوني 

مقدمه 
در صورت تماس انسان با سرب اين امكان وجود دارد كه 
باقي  او  روي  وسيعي  دامنه  يك  با  بيولوژيكي  اثرات 
گذاشته شود و اين امر بستگي به ميزان و دوام تماس دارد 
آن  اثر  مانند  سلولي،  زير  سطح  در  سرب  سمي  تأثيرات 
روي عملكرد كلي بدن از ايجاد مانع در بروز آنزيم ها تا 
گزارش  نيز  مرگ  حتي  و  مورفولوژيكي  تغييرات  توليد 
شده است(2،1). معموالً بهترين روش اطالع از مسموميت 
در  كه  است  افرادي  ادرار  و  خون  آزمايش  سرب،  با 
معرض تماس به آن قرار دارند، اگر چه پيدا شدن خطوط 

آبي رنگ روي لثه ها نيز مؤيد مسموميت مي باشد. 
عالئمي مانند زياد شدن مقدار سرب در خون و ادرار و 
كردن  مختل  و  ادرار  در  كوپروپورفيرين  مقدار  افزايش 
بعضي از دستگاهها و اندامها مانند گوارش وعوارض هاي 

مغدي نيز گزارش شده است(2). 

به       انسان  بدن  در  سرب  خوني  سطح  كه  وقتي  اما 
mg/dl 30 برسد هدايت عصبي در اعصاب محيطي فرد 
نشان  شغلي  مطالعات  برخي  نتايج  شود.  مي  كند  مسموم 
 mg/dl 60 داده است كه چنانچه سطح خوني سرب زير
در  كارگران  بيشتر  در  كليه  بيولوژيكي  تغييرات  از  باشد 
روي  سرب  آيد(3).  مي  بعمل  جلوگيري  سرب  معرض 
سيستم خون ساز بدن اثر كرده و حجم و ميزان آن را تغيير 
باعث  بعالوه  آورد.  مي  پائين  را  خــون  سنتز  و  داده 
روي  شد،  كليوي  مزمن  مسموميت  و  عصبي  مسموميت 
عملكرد و باروري در مردان اثر كرده و ايجاد سرطان نيز 
وجود  حيوانات  روي  مطالعات  است(4).  شده  گزارش 
رابطه علمي بين سرب و اثر روي سيستم حركتي را نشان 
داده است و مشكالتي در عملكرد ادراكي آنها را تأييد 

نموده است. 
پژوهش هاي فراواني در مورد عملكرد و باروري مرداني 
كه از نظر شغلي با سرب سر وكار دارند وجود دارد اما 

* دانشيار دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز – دانشكده بهداشت – گروه بهداشت محيط 
** دكتراى داروسازى



1- stippled cells
2- heme
3- American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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نظر قطعي در اين مورد نمي توان داد كه اثرات آن تا چه 
از  كمتر  سرب  خوني  سطح  وقتي  زيرا  است.  اندازه 
اسپرم  اثرات كمي روي شاخص هاي  باشد   mg/dl 50
دارد(5). باالخره اكثر تحقيقاتي كه تماس مردان با سرب 
را بررسي كرده اند دليلي بر تداخل آن پيدا نكرده اند. با 
توجه به اينكه مهمترين تركيب كوواالني سرب، تترامتيل 
سرب و تتراتيل سرب مي باشد و به عنوان مواد افزودني به 
اند.  شده  مي  مصرف  دار  بنزين سرب  توليد  براي  بنزين 
سرب  از  ناشي  محيط  در  موجود  سرب  از  مهمي  بخش 
توليد شده توسط وسايل نقليه است مي توان گفت تقريباً 
بنزين  ازنتيجه  محيط  در  سرب  تتراآكليلهاي  تمام  منشأ 
سرب دار مي باشد(4). البته افزودني كه امروزه بكار مي 
اتيل  دي  سيكلوپنتا  متيل  عنوان  تحت  است  تركيبي  رود 
تترااتيل  جايگيزين  كه   (MMT) كربوئيل  تري  منگنز 
سرب در بنزين شده است(6). اگر چه اين تركيب بسيار 
سمي است دي منگنز توليد شده مقدار كل منگنزي را كه 
انسان از طريق محيط دريافت مي كند افزايش نمي دهد.    

هدف مطالعه
مطالعات موجود نشان دهنده اين موضوع است كه غلظت 
خونى سرب افرادى كه در مناطق دور از شهر زندگى مى 
نمايند نسبت به خون افراد جامعه قبل از پيدايش و توسعه  
صنعت بشكل امروزى صد بار افزايش داشته است و البته 
آلودگى در مناطق شهرى ده بار از نقاط روستايى شديدتر 
مى باشد. با توجه به اثر سمى سرب بر انسان كه به علت 
پيوند آن با مواد بيولوژيكى مانند آنزيم ها، پروتئين ها و 
ديگربعلت  از طرف  باشد.  مى  ها  آمينه، چربى  اسيدهاى 
سولفيدريل  با گروههاى  تركيبى شديدى كه سرب  ميل 
(-SH) دارد، در نتيجه در غشاء سلولى يك پل s-s ايجاد 
مى نمايد و پس از آن يك گروه را جذب نموده و بالخره 
كمپلكس s-pd را بوجود مى آورد (7). سرب مى تواند 
تنها  اما  شود.  جذب  پوست  و  گوارش  دستگاه  طريق  از 
تركيب آلى سرب از اين طريق قابل جذب هستند و البته 
مواقعى كه سرب به صورت بخار يا دود در مى آيد از راه 
از وجود  بهترين روش آگاهى  مى گردد.  ها جذب  ريه 
مى  آلوده  افراد  ادرار  و  آزمايش خون  مسموميت سرب 
عالئم  كه  است  داده  نشان  گذشته  تجارب  و  باشد 

مسموميت با اين فلز در هفت نوع قابل دسته بندى است:
1 -افزايش مقدار سرب دفع شده از ادرار.
2 -افزايش نامحسوس مقدار سرب خون.

3 -افزايش مقدار پروپور فيرين ادرار.
4 -پيدايش عوارض معدى روده اى مانند قولنج روده ، 

يبوست ، حالت تهوع.
5 -آشكار شدن تغييراتى در خون مانندپيدايش سلولهاى 

منقوط1 و كم  خونى.
بيمار  در  پيدايش عالئم مخصوص  و  6 -ضعف عمومى 

مانند احساس سستى در مچ دست و قوزك پا .
7 -عوارض مغزى ( آنسفالوپاتى ) مانند سردرد ، توهمات 

، اغماء و نهايتاً مرگ بيمار خواهد بود.
از ميان اثرات سمى كه سرب بر بدن انسان مى گذارد اگر 
اثرات  اما  شده  ذكر  نيز  كليه  سرطان  مانند  عوارضى  جه 
مى  اثر  مهمترين  بدن  خونساز  سيستم  بر  سرب  سمى 
و  باشند  مى  بررسى  قابل  دسته كلى  دو  در  باشد(1). كه 

عبارتند از:
1 -اثر سمى سرب جذب شده بر آنزيم هاى مسير بيوسنتز 

هم2 .
2 -اثر سمى سرب جذب شده بر گلبولهاى قرمز.

آمريكا  در  صنعتي  بهداشت  متخصصين  انجمن 
را  هوا  غبار سرب در  تراكم مجاز گردو  3ACGHحد 

0/15 ميليگرم درمتر مكعب تعيين كرده است . 
اما چگونه افراد مسموم مى شوند، اين امر وابسته به عوامل 
در  محيط  در  موجود  مقدار سرب  كه  باشد  مى  مختلفى 
واحد زمان تعيين كننده است. البته خصوصيات فيزيكى و 
شيميايى فلز و ويژگيهاى افراد در معرض خطر مانند سن 
و جنس و شرايط جسمى نيز ممكن است اثر گذار باشد. 
كارگرانى كه تماس شغلى با سرب دارند نسبت به ساير 
افراد جامعه در خطر بيشتري قرار دارند. زيرا كه مدت و 
آنها  شغلي  محيط  در  غبار  و  گرد  تراكم  و  تماس  زمان 
بدليل نوع شغل بيشتر بوده و موجب تراكم اين فلز در بدن 
آنها مي گردد. از طرفي چون عوارض جانبي سرب بسيار 
دير رس مي باشد، ارزيابي وضعيت اين افراد از نظر ميزان 
بار  زيان  اثرات  عوارض  آنكه  از  قبل  سرب  با  آلودگي 
بهداشت  و  سالمتي  نظر  از  بگذارد،  جاي  بر  را  خود 
كارگران مفيد و با ارزش است. براي روشن نمودن وضع 
بنزين در شهر اهواز از  كارگران شاغل در جايگاه پمپ 
نظر آلودگي با سرب، سرب خون آنها بررسي گرديد و با 
غلظت خون يك گروه از افراد طبيعي مورد مقايسه قرار 
رده  در  بنزين  پمپ  كارگران  اينكه  الرغم  علي  گرفت. 
مشاغل كم تماس با سرب هستند ولي نظر به اهميتي كه 
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در  باالئي كه سرب  آلودگي  به  توجه  با  دارد.  ساتورنيسم 
محيط زيست ايجاد مي نمايد از گذشته هميشه مورد توجه 
بوده است، بطوريكه حتي مصريهاي قديم نيز آن را بعنوان 
ماده اي سمي كه باعث مرگ انسان ها مي شود مي شناخته 
سرعت  و  سرعت  به  عالقمند  انسان  اين  بر  عالوه  اند. 
و  امر  اين  بيشتر  چه  هر  گسترش  و  خود  امور  به  بخشيدن 
پمپ  افزايش  موجب  امر  اين  و  است  اتومبيل  از  استفاده 
تعداد  نتيجه  در  و  شد  خواهد  كارگران  تعداد  و  ها  بنزين 
افراد در معرض سرب را افزايش خواهد داد . مطالعه حاضر 

در شهر اهواز كه شهري صنعتي است انجام گرديد .
روش بررسي

توصيفي–تحليلي  و  مقطعي  مطالعات  نوع  از  بررسي  اين 
است. در اين بررسي 30 نفر از كارگران شاغل در جايگاه 
تصادفي  طريق  به  اهواز  شهر  سطح  در  بنزين  پمپ  هاي 
به  نسبت  با سرب  ميزان آلودگي  نظر  از  و  انتخاب گرديد 
پمپ  كارگران  گرفتند.  قرار  مقايسه  مورد  شاهد،  گروه 
بنزين روزانه 8 ساعت در محل كار خود اشتغال داشته اند و 
نظر  از  حضوري  مصاحبه  و  آنها  شغلي  سوابق  به  توجه  با 
ميزان آلودگي با سرب مورد درمان قرار گرفته اند. گروه 
انتقال  سازمان  به  بيمار  غير  كنندگان  مراجعه  بين  از  شاهد 
خون به تعداد30 نفر بطور تصادفي انتخاب شدند. چون اين 
افراد از نقاط مختلف شهر اهواز به اين مراكز مراجعه مي 
 ، رسد  مي  نظر  به  آمد  بعمل  كه  بررسي  طبق  كردند 
برآوردي از جمعيت نرمال شهر باشند. مضافاً در مصاحبه و 
آنها  سالمت  شده  انجام  خون  هاي  آزمايش  و  حال  شرح 
اي  سابقه  هيچ  و مشخص شد كه  قرار گرفت  تأييد  مورد 
آن  مشابه  محلهاي  يا  بنزين  پمپ  جايگاه  در  كار  بر  مبني 
ليتر  ميلي  پنج  افراد مورد مطالعه  از  از هر يك  اند.  نداشته 
خون وريدي گرفته شد و به ويالهاي عاري از سرب داراي 
ماده ضد انعقاد منتقل گرديده است. پس از انتخاب افراد و 
از آنها بطور جداگانه، مشخصات  از هر يك  خون گيري 
فردي، سن، سابقه كار و عوارض جانبي شايع سرب مورد 
ابتداء توسط  بررسي و ثبت قرار گرفت. نمونه خوني آنها 
محلول اسيد نيتريك 5 درصد حجمي – حجمي و تريتون 
براي  گرديد.  آماده  حجمي   – حجمي  صد  در   1X100
اندازه گيري غلظت خوني سرب به دليل در دسترس نبودن 
ابتدا  در  شعله،  بدون  اتمي  جذبي  سنجي  طيف  دستگاه 
تحقيق از روش جذب اتمي با شعله استفاده گرديد. نتايج 
حاصل از اندازه گيري غلظت خوني با اين روش بطور كلي 
قابل قبول نبود. زيرا به دليل عدم تكرار پذيري جذب هاي 
نمي  آزمايش  مورد  هاي  نمونه  و  استانداردها  از  حاصل 
توانست مورد پذيرش قرار گيرد. بعالوه نتايج در مورد هر 
با  است.  بوده  صادق  نانومتر   217 و   283/3 موج  طول  دو 
توجه به اين وضع پيش آمده از دستگاه طيف سنجي جذب 

اتمي بدون شعله سازمان محيط زيست در تهران استفاده 
0/4 ميكروگرم در  اين دستگاه داراي حساسيت  گرديد. 
صد ليتر كه حساسيت باالئي است انجام شد. براي بررسي 
داده هاي حاصل از اندازه گيري غلظت خوني از آزمون 

تجزيه و تحليل پراش يا آناليز واريانس استفاده گرديد.
يافته ها

اتمي  جذب  سنجي  طيف  دستگاه  از  آمده  بدست  نتايج 
بدون شعله براي گروه مورد و شاهد در جدول شماره 1 و 

2 نشان داده شده است.

جدول 1 -نتايج حاصل از اندازه گيري غلظت خوني سرب در گروه شاهد

جدول 2-نتايج حاصل از اندازه گيري غلظت خوني سرب در گروه مورد

 سيد على اكبر جعفرى موسوي و همكاران

غلظت رديف  غلظت  رديف  غلظت  رديف 

30/16  21  22/66  11  17/68  1
17/53  22  27/93  12  18/46  2

9/49  23  17/75  13  13/65  3
8/47  24  22/32  14  10/65  4
9/36  25  11/01  15  21/46  5

25/53  26  11/86  16  34/26  6
24/32  27  16/19  17  13/29  7
25/59  28  9/76  18  14/81  8
28/64  29  28/26  19  10/71  9
22/86  30  24/87  20  24/74  10

n=30   mean=19/14  SD-=7/37

 

)/( dl

 

)/( dl

 

)/( dlµg µg     

غلظت رديف  غلظت  رديف  غلظت  رديف 

22/56  21  34/83  11  51/87  1
56/2  22  74/75  12  25/03  2

34/47  23  62/8  13  29/48  3
36/54  24  53/3  14  25/55  4

38/2  25  38/39  15  25/55  5
24/76  26  33/84  16  28/69  6

35/5  27  30/82  17  38/64  7
41/21  28  33/76  18  29/74  8
24/77  29  27/45  19  25/55  9

35/8  30  28/85  20  34/32  10

n=30   mean=36/11  SD-=12/33

 )/( dlgµ  )/( dlgµ )/( dlgµ

µg



4- Mean Corpuscular Volume
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نتايج حاصل از اندازه گيري غلظت خوني توسط آزمون 
آناليز واريانس نشان داد كه با توجه به بزرگتر بودن نسبت 
پراش ها از f جدول ، بين گروه مورد و شاهد از نظر ميزان 
دارد  وجود  داري  معني  تفاوت  سرب  خوني  غلظت 
(p<0/005). ضريب همبستگي نمونه اي در مورد اين دو 
 t از  عبارتند   t شاخص  مقادير  و  است  بوده   0/56 متغير 
مشاهده شده t/975,28=2/045,3/57 مي باشد. با توجه به 
جدول t غلظت خوني سرب با سابقه كار ، كارگران پمپ 
بنزين ها ارتباط دارد يعني (p<0/003) ضريب همبستگي 
نمونه براي دو متغير سابقه كار و غلظت خوني كارگران 
 t از:  t عبارتند  مقادير شاخص  بنابراين  باشد.  0/583 مي 
به  توجه  با   t 0/975  ,  28  =2/48 و   3/8 شده  مشاهده 
معلوم مي شود  t جدول  از  t مشاهده شده  بودن  بزرگتر 
سابقه كار  با  بنزين  پمپ  غلظت خوني كارگران جايگاه 
آنها هبستگي دارد. ( p<0/001) بررسي حاصل از اندازه 
گيري فاكتورهاي خوني نشان داده است كه گروه مورد و 
شاهد تفاوت معني داري از نظر تعداد گلبول هاي قرمز با 
 4MCVهم ندارند. همچنين گروه مورد و شاهد از نظر
باليني  عالئم  نگرديد.  مشاهده  داري  معني  اختالف 
از  است  عبارت  بنزين  پمپ  كارگران  در  شده  مشاهده 
و   %6/6 لرزش   ،  %9/9 سردرد   ،  %13/2 كمردرد 

ســرگيجه 6/6% مي باشد.
بحث و نتيجه گيري

همان طوريكه نتايج حاصل از اندازه گيري غلظت خوني 
تغييرات  نشان داده است. محدوده  سرب در گروه مورد 
نسبتاً زياد است اين امر مي تواند بدليل كينيتيك پيچيده 
سرب و تفاوت در ميزان تماس افراد باشد. اينكه ميانگين 
معني  تفاوت  شاهد  گروه  و  كارگران  در  خوني  غلظت 
داري وجود دارد و نشان دهنده اين امر است كه كارگران 
در مقايسه با گروه شاهد بيشتر در معرض تماس با سرب 
قرار دارند. در مقايسه بين سن و سابقه كار با غلظت خوني 
سرب در گروه مورد و شاهد ارتباط معني داري مشاهده 
شده است ولي ضريب همبستگي بدست آمده چندان باال 
اينكه غلظت خوني در  به  با توجه  نبوده است. اين مسئله 
تاثير  و  باشد  مي  سرب  اخير  تماسهاي  بيانگر  اول  درجه 
تماسهاي طوالني مدت بر روي آن در درجه دوم اهميت 
قرار دارد قابل توجيه است. در مطالعه اثر سن با سابقه كار، 
اندازه گيري غلظت سرب در استخوان مي تواند شاخص 
بهتري باشد. در مورد اندازه گيري فاكتورهاي خوني كه 
ولي  داشته  كاهش  هموگلوبين  و  هماتوكريت  ميزان 

كاهش معني دار نبوده است. در حاليكه بعضي مطالعات 
از جمله در مطالعه اي كه هوريگوشي و همكاران روي 
كه  دادند، مشخص گرديد  انجام  ها  پااليشگاه  كارگران 
به  نسبت  افراد  اين  در  وهموگلوبين  هماتوكريت  ميزان 
گروه نرمال كاهش معني داري داشته است. اين اثرات به 
در  كننده  شركت  آنزيمهاي  وقفه  در  سرب  نقش  دليل 
MCV نشان  سنتز  هم ايجاد مي شود نتايجي كه ميزان 
دادو دردو گروه موردو شاهدتفاوت چنداني نداشت .(6) 
يكي از داليل اين مسئله مي تواند خطاي حاصل از اندازه 
گيري MCV به دليل انتقال خون ها از محل نمونه گيري 
بين اين دو  يا فاصله زماني  اندازه گيري باشد و  تا مكان 

مرحله.
باليني مشاهده شده كمردرد، سردرد و پا  در ميان عالئم 
به  توجه  با  كه  دهند  مي  تشكيل  را  درصد  بيشترين  درد 
افراد و طبيعت شغلي آنها كه در  اين  ميزان ساعات كار 
حالت ايستاده قرار دارند. اين عوارض نمي تواند به دليل 
اثرات ناشي از سرب باشد. بلكه فاكتورهاي شغلي نيز در 
جهاني  سازمان  توصيه  به  توجه  با  دارد.  تأثير  آنها  بروز 
بهداشت مبني بر كاهش ميزان تماس با سرب در كارگران 
و  ليتر  دسي  در  ميكروگرم   40 خوني  غلظت  حدود  با 
اثرات مضر سرب در اين غلظت ها انجام كنترل هاي بيشتر 
ميزان  گري  نظاره  و  سرب  با  آلودگي  كاهش  جهت 
غلظت خوني در كارگران جايگاه پمپ بنزين ضروري به 
نظر مي رسد و پيشنهاد مي شود. رعايت نكات ايمني در 
جايگاه هاي پمپ بنزين استفاده از پمپ هاي اتوماتيك به 
منظور جلوگيري از ريختن بنزين در موقع پرشدن مخزن 
بنزين به طور اتوماتيك. تقويت جسمي كارگران از طريق 
ويتامين  خصوصاً  ها  ويتامين  حاوي  فرآوردهاي  دادن 
C,E و شير بطور روزانه تا از عوارض جانبي ناشي از اين 

فلز پيشگيري بعمل آيد.
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Toxic effects of lead on gas station workers
Jafari Moosavi A*. A, Shafi .S.M**

Abstract
Introduction: Mankind efforts for achieving a better life while brings welfare for him, 
unfortunately brings environmental and harmful effects on health. These harm specially 
the ones due to increase in automobiles and fossil Fuels, endanger the possibility of the 
continuation of life for present and future tenerations. Lead is mentioned as one of the 
outputs of these fuels. Available studies indicate that the lead blood concentration of 
individuals who are living in regions far from city, in comparison with the blood concen-
tration of individuals before the appearance and development of industry as nowadays 
has been increased a hundred times. In this paper for illuminating the dangers of satur-
nism, an inspection of the amount of contamination by lead in the blood of workers of 
Ahvaz gas stations has been done.
Methods: In this survey thirty people of Ahvaz gas stations have been chosen randomly 
and as control groups. Their blood samples has been prepared by deposit solution which 
consisted of nitric acid 5% (V/V) and triton X.100 1%(V/V) – and then the concentra-
tion of sample has been measured by flameless atomic absorption apparatus and com-
pared with the control group.
Results and Conclusions: The consequences have indicated meaningful differences. In 
blood factors the amount of hematocrit and hemoglobin has been reduced in compari-
sons with the testifier Troup, but this reduction is not significant. The amount of MCV 
and the number of red globules has not been much changed among the works who where 
consideration and the control group.   

Keyword: lead, gas station workers, Blood factors
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