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  )مسموميت حاد(  اثرات تماس کوتاه مدت -ا

  :استنشاق بخارات بنزین 

دسـتگاهچشم و   بخارات هيچ اثر نامطلوبی بر      استنشاق این    نشاق بخارات بنزین بر سيستم عصبی مرکزی اثر ميگذارد        استدر حاليکه   

 بـوده انـد بـرقـسمت در ميليـون     ١٠۵۴ تـا    ١۵٠ ساعت در تماس با غلظتی بـين         ٨ دقيقه تا    ٣٠تنفس فوقانی افرادی که بطور داوطلبانه       

 دچـار از بخـارات بنـزین را استنـشاق نمودنـد            قسمت در ميليـون    ٢۶٠٠ک ساعت غلظت    نی که به مدت ی    داوطلبا. جای نگذاشته است  

یک مـورد . کاهش اشتها و خواب آلودگی –سردرد : سایر اثرات بخار بنزین بر دستگاه عصبی مرکزی عبارتند از  .سرگيجه خفيف شدند

 ادم ریوی و نهایتا مـرگ کـارگر–منجر به بيهوشی     ) يليونقسمت در م   ۵٠٠٠حدود  ( تماس کوتاه مدت با غلظت باالئی از بخارات بنزین          

  .شد

  :  مایع  با بنزینتماس پوستی

 در تماس که پوستدیده در مواردی در محل آسيب  .وست ميشودجذب سطحی بنزین از روی پوست بدون حفاظ بدن موجب تحریک پ

ب بنزین از منافذ پوست وجود دارد ولی در حالت طبيعی ميـزانامکان جذ  .بوده سوختگی های جدی رخ داده      دقيقه با بنزین     ٣٠بيش از   

  .جذب از پوست سالم ناچيز است

  :ین مایع به چشم زپاشيدن بن

در صورت .. بخارات بنزین بودند تحریک چشمی مشاهده شد قسمت در ميليون١۶۴ دقيقه در تماس با ٣٠به مدت در داوطلبانی که 

های اسيدی یا نظير سوختگی ( ورت موقتی درد حاصل ميشود ولی احتمال آسيب دائمی بصین مایع به داخل چشم زپاشيدن بن

  .وجود ندارد) قليائی

 :بلعيدن بنزین مایع 

 قفسه سينه همچنين تحریک معده تهوع و - گلو–عالئمی نظير التهاب و سوزش دهان . مسموميت متوسط ميکند بلعيدن بنزین ایجاد 

در مراحل بعدی نشانه های نارسائی . بلعيدن بنزین است اوليه و سایر اندامهای انتهایی از عالئم استفراغ و سيانوز در انگشتان

بنزین مایع وارد ریه شود مقداری ن است ا استفراغ ممک خالل بلع یدر .ظاهر ميشودسيستم عصبی مرکزی نظير بيهوشی و کما

  .)آسپيره(

و ) التهاب ریه ( آسپيره بنزین باعث پنومونی شيميائی .بوده و موجب مرگ ميشودار خطرناک آسپيره مقادیر بسيار جزئی از بنزین بسي

  . ميگرددیا ادم ریوی

)مسموميت مزمن(  اثرات دراز مدت تماس با بنزین -٢  

  :پوست

کان همچنين ام. در تماسهای پوستی طوالنی مدت با بنزین بعلت حل شدن الیه چربی پوست خشکی و ترک خوردگی پوست رخ ميدهد 

 . به ندرت گزارش شده است) افزابش حساسيتی( واکنشهای آلرژیک .  نيز وجود دارد) التهاب پوست( تحریک و درماتيت 

 

  : خون

 .ر یا رنگ آميزی ميکنند وجود داردگزارشهایی مبنی بر مسموميت خونی کارگران تانکرهای حمل و نقل بنزین و کارگرانی که این تانکرها را تعمي

  .احتمال تماس این کارگران با سایر مواد شيميایی نيز وجود دارد نميتوان علت مسموميت آنها را فقط به بنزین نسبت دادنجا که آاز

 یکی از ترکيبات بسيار خطرناک موجود در بنزین است که در مقادیر بسيار جزئی قادر به ایجاد آسيبهای benzeneالبته نباید فراموش کرد بنزن 

 ..جدی ميباشد
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   :دستگاه عصبی محيطی 

 هگزان آسيبهای برگشت –تماس طوالنی مدت و مکرر با  ان . هگزان -نظير ان) آلکانها ( بنزین مخلوطی است از ترکيبات پارافينی مختلف 

 -تماس با بنزین خواه ناخواه چنين اثراتی را ایجاد ميکند که شدت اثرات بسته به درصد  ان.ناپذیری به سيستم عصبی محيطی وارد ميکند

 .هگزان و غلظت آن و همچنين مدت زمان و دفعات تماس با آن متفاوت است 

 

  : سيستم نورولوژیکی

با بررسی افرادی که طی .ن بعنوان یک مخدر استنشاقی نيز اثرات نامطلوبی بر سيستم نورولوژیکی ميگذاردسوء استفاده ازبخارات بنزی 

سالها هرروزه بخارات بنزین را بعنوان یک ماده مخدر استنشاق ميکردند تغييراتی در سيستم  نورولوژیکی  آنها مشاهده شداین عالئم عبارت 

توهمات بينائی و شنوائی  و ازدست دادن حافظه این عالئم و تغييرات فقط در معتادین به بنزین مشاهده – لرزش اندامها –سرگيجه : بودند از 

 .شد و ارتباطی به شغل افراد ندارد

 حرکتی  آنان مشاهده – حافظه و سيستم روانی –در مطالعه ای بر روی متصدیان پمپ بنزین ها تغييراتی در ميزان هوش و قدرت یادگيری 

 سال در پمپ بنرین و کمترین تغييرات در کارگرانی با کمتر از یک سال سابقه ۵رین تغييرات در متصدیانی با سابقه شغلی بيش از بيشت. شد

  .کار دیده شد

  . از آنجا که در این تحقيق غلظت بخارات بنزین اندازه گيری نشده نتيجه گيری قطعی و نهائی قدری مشکل ميباشد

 :سرطان زائی

 درمـورد جزئيـات تمـاس مـزمن بـا بنـزین در انـسان اطالعـات کـافی در دسـترس نيـست نميتـوان ارزیـابی صـحيحی در مـوردازآنجا که 

با مطالعاتی که بر روی موشها انجام شده بروز سرطان کليه در موشهای نر و سـرطان کبـد در موشـهای ..سرطانزائی بنزین ارائه داد

 .سرطانزائی بنزین ميتواند بدليل وجود ترکيباتی نظير دی بروماید و بنزن در آن باشد . شدهماده در اثر تماس با بنزین بدون سرب ثابت

  ).B2 ( قرارميگيرد در رده مواد سرطانزا برای انسان بنزین)  IARC(طبق گزارش آژانس تحقيقات بين المللی سرطان 

  ). A3( واد سرطانزا برای حيوانات قرار ميگيرد بنزین در رده م)  ACGIH(برطبق گزارش مجمع بهداشت صنعتی دولتی آمریکا 

  .بنزین را در گروه مواد سرطانزا طبقه بندی نکرده است)  NTP (سازمان سم شناسی ملی آمریکا 

  :رشد جنين 

ی جنينـیاز ناهنجـار  مـوردی  گرفتـه در این زمينه هيچ اطالعاتی از موارد انسانی وجود ندارد و در مطالعاتی که بر روی حيوانات انجـام               

 .دیده نشده 

  :باروری 

 در  کشور روسيه بر روی تعدادی از زنانی که در معرض تماس با مقادیر بـيش از.در این زمينه نتایج قابل استنادی در دسترس نيست    

ر مـادر در آنـان زایمان طبيعی و تغذیـه نـوزاد بـا شـي           –حد مجاز بنزین بودند مطالعه ای انجام گرفت و تغييراتی در چرخه عادت ماهيانه               

 از آنجا کـه در ایـن تحقيـق غلظـت بخـارات بنـزین و.همچنين در این بررسی تعدادی نوزاد ناهنجار نيز مشاهده گردید           .مشاهده گردید 

  .طول مدت تماس  اندازه گيری نشده نميتوان به نتایج اعالم شده استناد نمود

  :جهش ژنتيکی 

  . توسط بنزین مشاهده نشده ژنتيکی و جهش ژنی مخرب اثرنجام گرفته هيچگونه  با آزمایشاتی  که بر روی بافتهای زنده ا

  :اثرات افزایشی سميت ترکيبات مختلف موجود در بنزین

  . هگزان را افزایش ميدهد- سميت انوجود ترکيبات متيل اتيل کتون یا متيل ایزو بوتيل کتون در بنزین ميزان

  :اثرات تجمعی

  . این زمينه انجام شده ناکافی است مطالعاتی که تا کنون در

     


