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Time may not fully attenuate solvent-associated cognitive deficits in 
highly exposed workers 

  شديدي اللعرضالعمال  في المذيباتالمرلبط ب المعرفي تعلالاال من -بالكامل- الزمنيخفف  قد ال

 
تعلى األداء في  -مقاسا بـالجرتعة واللوقيت -الحياة المهنية   للمذيبات طوال اخلبار آثار اللعرض :الغاية

  تعمال المرافق الفرنسية الملقاتعدين.بين ملعددة الاالخلبارات المعرفية 

المعرفية   الخلبار الوظائف GAZELالملقاتعدين في الفوج   من 3412خضع ما مجموتعه   طريقة البحث :

والمذيبات البلرولية والبنزين، و قد  . لم لقييم اللعرض مدى الحياة للمذيبات المحلوية تعلى الكلور3242في تعام 

 ، ومجموع لعرضآخر ولوقيت  المهنية الحياة مديمن المذيب   اللعرض جرتعة تعلى يشلمل انموذج صممنا

 .الفكري  تعلالالالمقاييس تعلى خطر الأثيرهذه 

للمذيبات  ٪32نزين، و لمادة الب ٪32، و  الكلور تعلى من المشاركين  للمذيبات المحلوية %22لعرض :النتائج

 على سبيل المثال، هؤالءف؛ لفكري بشكل ملحوظ ا االتعلالللمذيبات مع   اللعرض الشديد البلرولية، و ارلبط

 العقلية الحالة اخلبار نليجة الكلور كانوا تعرضة النخفاض تعلى بدرجة تعالية للمذيبات المحلوية  لعرضوا الذين

 (، و اخلبار لبديل األرقام و4.24 -4.22 ٪52؛ فاصل الثقة 4.41)نسبة المخاطرة MMSE) الصغير )

المسار  اخلبارصنع (، و4.22، 4.41؛ 4.22الطاقة الداللية ) اخلبار و (،4.13، 4.24؛ 4.21)  الرموز

ممن كانت فلرة اللعرض  التعلالالخطر األكثر تعرضة الملقاتعدين  (، كما وجد أن4.11، 4.32؛ 4.15) ب

 ارلفعت االخلبار، في حين قبل سنة 22إلى  43 لعرض منآخر حدوث  معخال حيوالهم المهنية أطول 

 قبلسنة  22إلى  24  منمع آخر لعرض  ةاللعرض العالي طيلة المدة المهني أصحابإلى حد ما بين  الخطورة

لقريبا،  الفكرية انخفاض القيمة في جميع المجاالت مرلفعة بصورة حديثا للمذيباتالملعرضون  ظهرأ االخلبار.

 اللعرض المذيبات.بـبما في ذلك للك اللي ال لرلبط تعادة 

بشكل معلدل مع  للمذيبات بين العمال المعرضين الفكري مخاطر االتعلال  بينما قد لنخفض :الستنتاجاتا

 سابقي اللعرضتعلى األطباء العاملين مع المرضى و اللعرض المرلفع لذوي لام الصحةالوقت،  قد ال يكون ذلك 

 العمل. محلسياسات الحد من اللعرض تعلى   أثرهافضا تعن  العواقب للك دراكإ للمذيبات

Objective: To test the effects of lifetime occupational solvent exposure, as measured by dose and timing, on 

performance on multiple cognitive tests among retired French utility workers.  

Methods: A total of 2,143 retirees in the GAZEL cohort underwent cognitive testing in 2010. Lifetime exposure 

to chlorinated solvents, petroleum solvents, and benzene was assessed using a job exposure matrix. We 



modeled effects of lifetime solvent dose, timing of last exposure, and a combination of these metrics on risk 

for cognitive impairment.  

Results: Thirty-three percent of participants were exposed to chlorinated solvents, 26% to benzene, and 25% 

to petroleum solvents. High exposure to solvents was significantly associated with poor cognition; for 

example, those highly exposed to chlorinated solvents were at risk of impairment on the Mini-Mental State 

Examination (risk ratio 1.18; 95% confidence interval 1.06, 1.31), the Digit Symbol Substitution Test (1.54; 

1.31, 1.82), semantic fluency test (1.33; 1.14, 1.55), and the Trail Making Test B (1.49; 1.25, 1.77). Retirees at 

greatest risk for deficits had both high lifetime exposure to solvents and were last exposed 12 to 30 years 

before testing. Risk was somewhat elevated among those with high lifetime exposure who were last exposed 

31 to 50 years before testing. Those with high, recent exposure exhibited impairment in almost all domains, 

including those not typically associated with solvent exposure.  

Conclusions: While risk of cognitive impairment among moderately exposed workers may attenuate with time, 

this may not be fully true for those with higher exposure. This has implications for physicians working with 

formerly solvent-exposed patients as well as for workplace exposure limit policies.  
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