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1. BỐI CẢNH VÀ TÀI LIỆU



Giới thiệu
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Bối cảnh và Tài liệu

Trẻ em tiếp xúc với chì phải hứng chịu các tác động tiêu cực về sức 
khỏe, hành vi và nhận thức nghiêm trọng, kéo dài và có thể không thể 
chữa trị được.

Tác động tiêu cực về nhận thức và hành vi ở trẻ em tiếp xúc với chì 
cao hơn khi nồng độ chì trong máu (BLL) thấp hơn.



Giới thiệu

(a) Mất Khả năng theo Đường dốc  khi BLL† ở mức Thấp 

hơn 

(b) Mất Khả năng Học tập được Chứng minh Nhiều Năm Sau 

đó‡

† Phỏng theo Lanphear và cộng sự (2005). Tiếp xúc chì trong môi trường có nồng độ thấp và chức năng trí tuệ của trẻ em: 
Một phân tích tổng hợp quốc tế. Quan điểm Sức khỏe Môi trường, 113 (7): 894-899.

‡ Phỏng theo Miranda và cộng sự. (2007). Mối quan hệ giữa Nồng độ Chì trong Máu thời Thơ ấu và Thành tích
trong các Bài kiểm tra Cuối cấp, Quan điểm Sức khỏe Môi trường, 115 (8): 1242-1247
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Nồng độ Chì trong Máu Trẻ em Đồng quy (µg/dL) Nồng độ Chì trong Máu khi 2 Tuổi (µg/dL)

Phù hợp Tuyến tính > 5 µg/dLPhù hợp Tuyến tính <5 µg/dLLanphear và cộng sự (2005) Ước lượng Tuyến tính Ảnh hưởng đến việc Đọc Ảnh hưởng đến học Toán Độ dốc <5 µg/dL Độ dốc > 5 µg/dL



Giới thiệu
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Bối cảnh và Tài liệu

Cùng đồng thuận với WHO, EPA, CDPH, CDC kết luận: “Chưa xác định được nồng độ
chì trong máu an toàn ở trẻ em. Ngay cả nồng độ chì trong máu thấp đã được
chứng minh là ảnh hưởng đến chỉ số IQ, khả năng chú ý và thành tích học tập.”

FAA tuyên bố: “Tất cả các dạng chì đều độc hại nếu hít hoặc nuốt phải. Chì có thể
ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo nhiều cách, bao gồm ảnh hưởng đến hệ
thần kinh, hồng cầu, hệ thống tim mạch và hệ miễn dịch. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc
biệt nhạy cảm với lượng chì dù rất thấp, điều này có thể góp phần gây nên những
vấn đề về hành vi và học tập cũng như khiến chỉ số IQ thấp hơn. Trẻ có độ nhạy cảm
cao do hệ thần kinh đang phát triển.”



Giới thiệu
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Bối cảnh và Tài liệu

Nồng độ chì trong máu trẻ em (BLL) tại Hoa Kỳ đã giảm trong 40 năm
qua nhờ một loạt các hành động của chính phủ nhằm loại bỏ chì ra khỏi
sơn, hệ thống ống nước, hộp thực phẩm và xăng ô tô.

Hành động hiệu quả nhất là loại bỏ dần chì tetraetyl (TEL) ra khỏi
xăng ô tô.



Giới thiệu
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Bối cảnh và Tài liệu

Ước tính khoảng 170.000 máy bay động cơ piston còn sử dụng
xăng máy bay chứa chì.

Ngày nay, xăng máy bay là nguyên liệu góp phần lớn nhất
vào lượng phát thải chì ở Hoa Kỳ.

Ước tính có khoảng sáu triệu người sống trong phạm vi nửa dặm
xung quanh 20.000 sân bay phục vụ máy bay động cơ piston

Vì lượng chì trong không khí đo được xung quanh các sân bay này
cao hơn, xăng máy bay chứa chì có thể là một nguồn rủi ro tiếp xúc
độc lập.



Giới thiệu

Bối cảnh và Tài liệu
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Phân tích Không gian địa lý về Ảnh hưởng của Xăng Máy bay đối với Nồng độ Chì trong Máu 
thời Thơ ấu

Sức khỏe Trẻ em

Marie Lynn Miranda, Rebecca Anthopolos, và Douglas Hastings

Sáng kiến Sức khỏe Môi trường của Trẻ em, Phân viện Môi trường Nicholas, Đại học Duke, Durham, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

Các Quan điểm về Sức khỏe Môi trường • TẬP 119 | SỐ 10 | Tháng 10 năm 2011

Ảnh hưởng của Xăng Máy bay chứa Chì đối 
với Nồng độ Chì trong Máu Trẻ em

Tạp chí của Hiệp hội các Nhà kinh tế Tài nguyên và Môi trường Tháng 6 năm 2017 tập 4, số 2.

Nghiên cứu



Giới thiệu

Câu hỏi Nghiên cứu

Mountain Data Group được yêu cầu nghiên cứu mối quan hệ thống kê giữa
nồng độ chì trong máu (BLL) của trẻ em và các chỉ số về rủi ro tiếp xúc xăng
máy bay tại Sân bay Reid-Hillview và San Martin, bao gồm:

1. trẻ em ở các khu dân cư trong phạm vi gần

2. trẻ em ở các khu dân cư theo hướng hoặc góc gần

3. khu vực lưu thông máy bay động cơ piston
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Dữ liệu và Đo lường
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2. DỮ LIỆU VÀ ĐO LƯỜNG



Dữ liệu và Đo lường
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Dữ liệu và Đo lường: Dữ liệu Chì trong Máu

Dữ liệu mẫu chì trong máu đến từ Chi nhánh Phòng chống Nhiễm
độc Chì ở Trẻ em (CLPPB) thuộc Sở Y tế Công cộng California.

Chúng tôi giới hạn phân tích cho trẻ em 1) ≤ 18 tuổi; 2) sống trong phạm
vi ≤ 1,5 dặm của RHV; và được lấy mẫu từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến
ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chúng tôi đã đạt được 17.241 hồ sơ của trẻ em được lấy mẫu.



Dữ liệu và Đo lường
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Dữ liệu và Đo lường: Biến Phản hồi

Nồng độ Chì trong Máu (BLL) được đo bằng microgam trên mỗi
decilit máu (đơn vị µg/dL).

Theo thời gian quan sát, BLL trung bình không theo điều kiện của
trẻ được lấy mẫu là 1,83 µg/dL. Khoảng 1,7% và 3,2% trẻ em được
lấy mẫu có BLL vượt quá mức tương ứng 4,5 µg/dL và 3,5 µg/dL.



Dữ liệu và Đo lường

Dữ liệu và Đo lường: Khoảng cách Khu dân cư

Tiếp theo, khoảng cách khu dân cư từ RHV được phân tích liên tục 
(tính bằng dặm) và được chia thành ba quỹ đạo rủi ro:

1 < 0,5 dặm

2 0,5 đến 1 dặm

3 1 đến 1,5 dặm

Trong chừng mực tiếp xúc với xăng máy bay là một nguồn rủi ro, trẻ 
em sống gần RHV hơn sẽ có BLL cao hơn.
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Dữ liệu và Đo lường

Dữ liệu và Đo lường: Khoảng cách Khu dân cư

Hình - Mẫu RHV Hình - San Martin
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Trường học và Trung tâm Chăm sóc Trẻ em

Khoảng cách từ Sân bay

0,5 dặm

1,0 dặm

1,5 dặm



Dữ liệu và Đo lường
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Dữ liệu và Đo lường: Góc Gần Khu dân cư

Số phận và sự vận chuyển của chất thải chì phụ thuộc vào hướng
gió chủ đạo.

Hai trẻ có khoảng cách đến sân bay như nhau sẽ đối mặt với nguy
cơ nhiễm chì trong máu cao khác nhau tùy thuộc theo góc gần khu
dân cư của trẻ đó đến sân bay.

Trong nghiên cứu này, mỗi trẻ được lấy mẫu được chỉ định tại một
góc gần RHV tương ứng với bốn hướng chính là Bắc, Đông, Nam và
Tây.



Dữ liệu và Đo lường

Hướng gió Chủ đạo tại RHV

Trong chừng mực tiếp xúc với xăng máy bay là một nguồn rủi ro, trẻ em
ở phía Đông của sân bay cho thấy có BLL cao hơn.
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Hình - Mẫu RHV



Dữ liệu và Đo lường
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Dữ liệu và Đo lường: Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston và Doanh số Xăng Máy bay

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ Hệ thống Quản lý Lưu lượng
Giao thông của Cục Hàng không Liên bang về các hoạt động hàng 
ngày của máy bay động cơ piston tại RHV từ năm 2011 đến năm 
2020.

Chúng tôi cũng nắm được dữ liệu về Phí Lưu lượng Nhiên liệu (FFE) 
từ Quận Santa Clara, cho biết số lượng 100LL (Xăng máy bay) được 
bán mỗi tháng cho các nhà khai thác cố định tại RHV từ năm 2011 
đến năm 2019.

Trong chừng mực tiếp xúc xăng máy bay là một nguồn rủi ro,
BLL của trẻ em sẽ tăng theo doanh số bán xăng máy bay và lưu
lượng PEA tại RHV.



Dữ liệu và Đo lường

Dữ liệu và Đo lường: Biến Kiểm soát

Mô hình thống kê kiểm soát các biến tương quan với BLL của trẻ em:

1 Trẻ em ở gần các cơ sở TRI phát thải chì

2 Rủi ro tiếp xúc với sơn chì

3 Giới tính của trẻ

4 Tuổi của trẻ

5 Phương pháp lấy máu

6 Thứ tự mẫu

7 Giới hạn phát hiện

8 Mùa lấy máu

9 Năm lấy máu

10 Phần trăm người học đại học trong khu phố của trẻ

11 Giá trị nhà ở trung bình trong khu phố

12 Thu nhập hộ gia đình trung bình trong khu phố

13 Các tác động cố định trong khu phố
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Kết quả

4. KẾT QUẢ THỐNG KÊ

Mô hình Thực nghiệm
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Kết quả

Kết quả Thống kê:  

Khoảng cách Khu dân cư

Bảng - Phương pháp t-test theo Khoảng cách Khu dân cư
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Kết quả

Khoảng cách Khu dân cư đến RHV và BLL của Trẻ em

Bảng - Khoảng cách RHV Bảng - Hàm Khoảng cách

22 / 46

B
LL

 D
ự

đ
o

án
(µ

g/
d

L)
 

Khoảng cách Khu dân cư của Trẻ em từ Sân bay Reid-Hillview

< 0,5 dặm 0,5-1 dặm 1-1_5 dặm



Kết quả
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Tóm tắt Kết quả Khoảng cách

Khi các yếu tố khác có giá trị như nhau, BLL của trẻ được lấy mẫu
gia tăng khi gần với RHV.

Trung bình, những trẻ được lấy mẫu trong phạm vi < 0,5 dặm với RHV
có BLL cao hơn khoảng 1/5 µg/dL so với những trẻ tương tự ở cách
RHV 0,5-1,5 dặm.

Sự khác biệt được tính toán này tương đương với khoảng 50% gia
tăng ước tính trong BLL ở trẻ em tại đỉnh điểm Khủng hoảng
Nước tại Flint từ 0,35 đến 0,45 µg/dL so với BLL cơ bản tại Flint.



Kết quả
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Kết quả Thống kê: Góc Gần Khu Dân cư 



Kết quả

Góc Gần Khu dân cư và BLL của Trẻ em

Hình - Ngày Xuôi gió Bảng – RHV Góc gần
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Góc Gần Khu dân cư của Trẻ em tới Sân bay Reid-Hillview

Bắc Đông Nam Tây
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Kết quả
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Tóm tắt Kết quả Góc Gần

Khi các yếu tố khác có giá trị như nhau, trẻ em sống ở phía Đông
RHV có BLL cao hơn đáng kể so với những trẻ khác.

Cụ thể, chúng tôi nhận thấy rằng việc sống ở phía đông RHV có liên
quan đến mức tăng 0,40 µg/dL trong BLL ở các trẻ được lấy mẫu.

Trẻ em ở phía xuôi gió (phía Đông) của RHV có BLL cao hơn
25,5% so với trẻ em sống ngược gió (phía Tây) của RHV.

Kết quả được chứng minh bởi các phân tích phụ trợ liên
quan đến việc tính toán những ngày xuôi gió.



Kết quả
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Kết quả Thống kê:Lưu lượng Máy bay 

Động cơ Piston



Kết quả

Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston và BLL ở Trẻ em

Hình - Doanh số Xăng máy bay Bảng - Lưu lượng PEA tại RHV
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Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston tại RHV (Phân vị)
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Kết quả
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Tóm tắt Kết quả Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston

Khi các yếu tố khác có giá trị như nhau, bằng chứng chỉ ra rằng
BLL của trẻ được lấy mẫu tăng theo lưu lượng Máy bay Động cơ
Piston tại RHV.

Cụ thể, khi đi từ mức tối thiểu đến mức tối đa của mức độ tiếp xúc
lưu lượng Máy bay Động cơ Piston của trẻ, chúng tôi nhận thấy
rằng BLL của trẻ em tăng khoảng 0,3 µg/dL.

Kết quả được chứng minh bởi các phân tích phụ trợ về dữ liệu
bán xăng máy bay tại RHV.



Kết quả
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Kết quả Thống kê: Phân tích Mở rộng



Kết quả Mở rộng

Phần mở rộng cho Phân tích Chính

1 Ngưỡng Chì trong Máu

2 Tiếp xúc Lưu lượng PEA - Khoảng cách Khu dân cư

3 Giai đoạn Thu hẹp Lưu lượng PEA

4 Khoảng cách Trường học Tương đối 

5 Mở rộng đến Tất cả Sân bay

Hình - Khoảng cách Trường học Tương đối
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Kết quả Mở rộng

Kết quả Thống kê:  Ngưỡng BLL

Phương trình - Ngưỡng BLL
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Kết quả Mở rộng

Xác suất Dự đoán BLL của Trẻ em theo Khoảng cách, Góc Gần và Lưu lượng

Bảng - Nhóm BLL của Trẻ em
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Bảng A: Lưu lượng PEA

Góc Gần Khu dân cư tới Sân bay Reid-Hillview

Bắc Đông Nam Tây

Bảng B: Lưu lượng PEA

Góc Gần Khu dân cư tới Sân bay Reid-Hillview

Tiếp xúc Lưu lượng PEA tại Sân bay Reid-Hillview (Phân vị)Tiếp xúc Lưu lượng PEA tại Sân bay Reid-Hillview (Phân vị)
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Bảng A Góc Gần Bảng B Góc Gần

Khoảng cách Khu dân cư từ Sân bay Reid-HillviewKhoảng cách Khu dân cư từ Sân bay Reid-Hillview

< 0,5 dặm 0,5-1 dặm 1-15 dặm< 05 dặm 0,5-1 dặm 1-15 dặm

Bảng B: Khoảng cáchBảng A Khoảng cách

Bắc Đông Nam Tây



Kết quả Mở rộng
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Tóm tắt Kết quả Ngưỡng BLL 

Khu dân cư gần RHV, sống ở phía Đông và chủ yếu là xuôi chiều gió
của RHV, và tiếp xúc với lưu lượng Máy bay Động cơ Piston cao đều
làm tăng tỷ lệ một đứa trẻ được lấy mẫu có BLL >4,5 µg/dL so với tỷ
lệ kết hợp của việc có loại chì trong máu thấp hơn.



Kết quả Mở rộng

Kết quả Thống kê: 

Khoảng cách × Lưu lượng 

Máy bay Động cơ Piston

Bảng - Lưu lượng PEA × Khoảng cách Phương trình - Lưu lượng PEA × Khoảng cách
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Kết quả Mở rộng
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Thử nghiệm Khoảng cách × Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston

Chúng tôi xem xét sự tương tác về mặt thống kê giữa lưu lượng máy
bay động cơ piston và khoảng cách khu dân cư.

Trong chừng mực việc tiếp xúc với xăng máy bay là một nguồn rủi
ro, chúng tôi dự kiến BLL của trẻ em được lấy mẫu sống gần RHV sẽ
phản ứng nhạy với khối lượng lưu lượng Máy bay Động cơ Piston
hơn là trẻ em ở cách xa sân bay hơn.



Kết quả Mở rộng

Lưu lượng PEA × Khoảng cách Khu dân cư và BLL của Trẻ em

Hình - Xăng máy bay × Khoảng cách Khu dân cư
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Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston tại RHV (Phân vị)

<0,5 Dặm 0,5-1,5 Dặm



Kết quả Mở rộng
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Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston × Tóm tắt Kết quả Khoảng cách

Trẻ em sống sống trong phạm vi 0,5 dặm xung quanh RHV đặc biệt
dễ bị tổn hại do lưu lượng máy bay động cơ piston gia tăng.

Cụ thể, ở những trẻ em sống trong phạm vi < 0,5 dặm xung quanh
RHV, sự gia tăng từ mức tiếp xúc tối thiểu đến mức tối đa với lưu
lượng máy bay động cơ piston có liên quan đến sự gia tăng BLL ước
tính 0,83 µg/dL.



Kết quả Mở rộng

Kết quả Thống kê: Giai đoạn Thu hẹp

Lưu lượng

Phương trình - Giai đoạn Thu hẹp

39 / 46



Kết quả Mở rộng

Giai đoạn Thu hẹp Lưu lượng tại RHV và BLL ở Trẻ em

Bảng - Phương pháp t-test trong Giai đoạn Thu hẹp Bảng - Giai đoạn Thu hẹp Lưu lượng PEA
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Giai đoạn Không thu hẹp Giai đoạn Thu hẹp

B
LL
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Kết quả Mở rộng
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Tóm tắt Kết quả Giai đoạn Thu hẹp

Lưu lượng máy bay động cơ piston tại RHV đã giảm đáng kể từ
tháng 2 đến tháng 7 năm 2020, phục hồi về mức bình thường trong
quá khứ từ tháng 8 đến tháng 12.

Những trẻ em được lấy mẫu trong giai đoạn thu hẹp lưu lượng
máy bay động cơ piston này có BLL thấp hơn đáng kể – thấp hơn
khoảng 1/4 µg/dL – so với những đứa trẻ tương tự không được lấy
mẫu trong khoảng thời gian thu hẹp này.



Tóm tắt
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6. TÓM TẮT



Tóm tắt

Kết luận: Kết quả Chính

Bằng chứng từ các phân tích chính cho mối liên hệ thống kê giữa
rủi ro tiếp xúc xăng máy bay và nồng độ chì trong máu trẻ em bao
gồm:

1 BLL của trẻ em được lấy mẫu tăng đáng kể khi sống gần RHV.

2 BLL cao hơn đáng kể ở trẻ em sống ở phía Đông (và chủ yếu là theo
hướng xuôi gió) của RHV, và tăng vào những ngày xuôi gió tính từ
ngày lấy máu.

3 BLL của trẻ được lấy mẫu tăng đáng kể cùng với lưu lượng máy bay
động cơ piston ở RHV và số lượng xăng máy bay bán ra hàng tháng
kể từ ngày lấy máu.
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Tóm tắt

Bằng chứng cho mối liên hệ thống kê giữa BLL của trẻ em và
việc tiếp xúc với xăng máy bay từ các phân tích mở rộng, bao
gồm:

1 Xác suất mà BLL vượt quá mức tăng 4,5 µg/dL khi sống gần RHV, ở 
phía Đông của RHV và với lưu lượng PEA.

2 BLL của trẻ em sống gần RHV phản ứng liều nhiều hơn đáng kể
so với lưu lượng máy bay động cơ piston và doanh số bán xăng máy 
bay tại RHV.

3 BLL của trẻ em được lấy mẫu trong giai đoạn thu hẹp lưu lượng PEA 
từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2020 có BLL thấp hơn đáng kể.

4 Trẻ em đi học theo hướng đến gần RHV có BLL về cơ bản cao hơn so 
với trẻ em đi học theo hướng cách xa RHV.

5 Tất cả các kết quả chính và mở rộng liên quan đến RHV đều được 
lưu giữ bao gồm cả trẻ em sống gần các sân bay khác.

6 Lợi ích kinh tế đáng kể phát sinh từ việc giảm lưu lượng PEA. Chúng 
tôi ước tính một cách thận trọng lợi ích đoàn hệ ở mức $11-25 triệu.

44 / 46



Tóm tắt
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Xét đến nhu cầu cần hạn chế tiếp xúc với chì từ xăng máy bay,
Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia quả quyết
rằng: “Vì không có nồng độ chì trong máu tối thiểu nào được
chứng minh là không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nên chúng ta
có lý do thuyết phục để giảm hoặc loại bỏ lượng phát thải chì
trong lĩnh vực hàng không.”

Tập hợp các bằng chứng được tổng hợp trong nghiên cứu này ủng
hộ nhu cầu “thuyết phục” để hạn chế phát thải chì trong lĩnh vực
hàng không để bảo vệ phúc lợi và cơ hội sống của trẻ em và người
lớn dễ gặp phải rủi ro.

Kết luận:



Tóm tắt
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Kết thúc



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Doanh số Xăng máy bay

quay  lại
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Doanh số Xăng Máy bay tại RHV (1000 Gallon)
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

quay  lại
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Kinh độ

<0,5 Dặm 0,5-1 Dặm 1-1,5 Dặm

V
ĩ đ

ộ



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

quay  lại
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Trường học và Trung tâm Chăm sóc Trẻ em
Khoảng cách từ Sân bay

0,5 dặm

1,0 dặm

1,5 dặm



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Mẫu BLL theo Góc Gần

quay lại
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Kinh độ

Bắc Đông Nam Tây

V
ĩ đ

ộ



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ
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quay lại

Khoảng cách Khu dân cư của Trẻ em (12-24 Tháng tuổi) đến Sân bay Reid-Hillview

<0,5 dặm 0,5-1 dặm 1-1,5 dặm
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Ngày Xuôi gió

quay lại
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Những ngày Xuôi gió trong vòng 60 Ngày qua kể từ Ngày Lấy Máu
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Xăng máy bay và Khoảng cách Khu dân cư

Quay lại
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0,5-15 Dặm<0,5 Dặm

Doanh số Xăng Máy bay tại RHV (1000 Gallon)
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Mô hình Thực nghiệm - Tác động Chính

Kết quả quan tâm là BLL của trẻ em, được đo lường như một 
biến liên tục tính bằng µg/dL.

Đối với đứa trẻ i được lấy mẫu ở khu phố j tại thời điểm t, chúng tôi
ước tính khả năng đáp ứng của Yijt chì trong máu trẻ em đối với các
chỉ số về rủi ro tiếp xúc xăng máy bay với mô hình tuyến tính sau:

quay lại
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Khoảng cách Khu dân cư đến Sân bay Reid-Hillview và BLL của Trẻ em

BLL (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Khoảng cách (Tham chiếu <0,5 dặm)

0,5 đến 1 dặm

1 đến 1,5 dặm

Hằng số

-0,148*  

(0,078)

-0,162**  

(0,079)
1,977***

-0,152**  

(0,077)

-0,167**  

(0,080)
1,797***

-0,143*  

(0,078)

-0,163**  

(0,079)
1,789***

-0,149*  

(0,078)

-0,165**  

(0,079)
1,703***

-0,175**  

(0,074)

-0,182**  

(0,075)
2,043***

-0,179**  

(0,074)

-0,192**  

(0,075)
1,988***

-0,179**  

(0,074)

-0,202***  

(0,075)
2,131***

(0,075) (0,076) (0,080) (0,086) (0,097) (0,094) (0,308)

Quan sát 17.241 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162

Khu FE Có Có Có Có Có Có Có

Khoảng cách Có Có Có Có Có Có Có

Lưu lượng PEA Không Có Có Có Có Có Có

FE Góc Gần Không Không Có Có Có Có Có

Nhân khẩu học Không Không Không Có Có Có Có

Kiểm soát Lấy máu Không Không Không Không Có Có Có

Tiếp xúc Khác Không Không Không Không Không Có Có

SES Không Không Không Không Không Không Có

Kiểm soát Thời gian Không Không Không Không Không Không Có

quay  lại
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Hàm số của Khoảng cách Khu dân cư đến Reid-Hillview và BLL của Trẻ em

quay lại
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(1)
BLL

(2)
BLL

(3)
BLL

(4) 
Log BLL

(5) 
Log BLL

(6) 
Log BLL

Khoảng cách Tuyến tính -0,102** -0,040***

(0,047) (0,012)

Khoảng cách Hàm căn bậc hai -0,197** -0,077***

(0,086) (0,022)

Khoảng cách Hàm log -0,090** -0,034***
(0,037) (0,010)

Hằng số 2,057*** 2,144*** 1,940*** 0,845*** 0,879*** 0,800***

(0,325) (0,327) (0,329) (0,101) (0,101) (0,102)

Quan sát 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162
Hoàn toàn Bão hòa Có Có Có Có Có Có



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

So sánh các Giá trị trung bình Thay đổi theo Khoảng cách Khu dân cư, (t-
Test)

Nhà <0,5 dặm Nhà 0,5-1,5 dặm giá trị p 

Tiếp xúc Lưu lượng PEA 0,50 0,51 0,239

Khu dân cư phía Đông RHV 0,06 0,07 0,098

Tuổi (năm) 2,71 2,82 0,057

Nữ giới 0,48 0,49 0,373

Lấy Máu Mao mạch 0,24 0,26 0,024

Thứ tự Mẫu 0,83 0,82 0,369

Cơ sở Thải Chất độc (Tri) < 2 dặm 2,38 2,51 <0,001

% Nguồn cấp của Khu phố < 1960 23,80 27,94 <0,001

Tình trạng Kinh tế xã hội (SES) của
Khu phố

-0,21 -0,25 0,006

Năm lấy Mẫu Tháng 4 năm 2015 Tháng 5 năm 2015 0,094

Quay lại
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Góc Gần Khu dân cư tới Sân bay Reid-Hillview và BLL của Trẻ em

quay lại
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BLL (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Góc Gần (Tham chiếu phía Bắc)

Đông 0,130*** 0,131** 0,144*** 0,139*** 0,265*** 0,272*** 0,405***

(0,049) (0,051) (0,047) (0,047) (0,045) (0,045) (0,060)

Nam -0,022 -0,018 -0,014 -0,013 0,027 0,009 0,000

(0,036) (0,038) (0,036) (0,035) (0,036) (0,035) (0,037)

Tây -0,022 -0,017 -0,017 -0,013 -0,028 -0,047 -0,052*

(0,029) (0,028) (0,030) (0,030) (0,028) (0,031) (0,031)

Hằng số 1,821*** 1,965*** 1,794*** 1,715*** 2,036*** 1,983*** 2,131***

(0,039) (0,088) (0,083) (0,087) (0,094) (0,092) (0,318)

Quan sát 17.241 17.241 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162

Khu FE Có Có Có Có Có Có Có
Khoảng cách Không Có Có Có Có Có Có
Lưu lượng PEA Không Không Có Có Có Có Có
FE Góc Gần Có Có Có Có Có Có Có
Nhân khẩu học Không Không Không Có Có Có Có
Kiểm soát Lấy máu Không Không Không Không Có Có Có
Tiếp xúc Khác Không Không Không Không Không Có Có

SES Không Không Không Không Không Không Có

Kiểm soát Thời gian Không Không Không Không Không Không Có



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Lưu lượng Máy bay Động cơ Piston đến Sân bay Reid-Hillview và BLL của Trẻ em

BLL (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lưu lượng PEA 0,370*** 0,371*** 0,374*** 0,387*** 0,296*** 0,302*** 0,163***

(0,054) (0,054) (0,053) (0,054) (0,056) (0,054) (0,058)

Hằng số 1,640*** 1,798*** 1,794*** 1,715*** 2,036*** 1,983*** 2,131***

(0,047) (0,080) (0,083) (0,087) (0,094) (0,092) (0,318)

Quan sát 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162

Khu FE Có Có Có Có Có Có Có

Khoảng cách Không Có Có Có Có Có Có

Lưu lượng PEA Có Có Có Có Có Có Có

FE Góc Gần Không Không Có Có Có Có Có

Nhân khẩu học Không Không Không Có Có Có Có

Kiểm soát Lấy máu Không Không Không Không Có Có Có

Tiếp xúc Khác Không Không Không Không Không Có Có

SES Không Không Không Không Không Không Có

Kiểm soát Thời gian Không Không Không Không Không Không Có

quay lại
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Ngưỡng Chì trong Máu

Để ước tính tỷ lệ theo biến lẻ của trẻ i được lấy mẫu trong khu vực j 
vào thời điểm t thuộc mục BLL Bit bằng cách lấy số:

quay lại

60 / 46

logit



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Khoảng cách, Góc Gần, Lưu lượng PEA và Mục BLL của Trẻ em, Tỷ lệ Tương xứng

quay lại
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Mục BLL (1) (2) (3)

Khoảng cách RHV (Tham chiếu <0,5 dặm)

0,5 đến 1 dặm 0,858** 0,823** 0,830**

[0,740, 0,996] [0,707, 0,957] [0,713, 0,966]
1 đến 1,5 dặm 0,830** 0,793*** 0,779***

[0,716, 0,963] [0,681, 0,924] [0,668, 0,909]

RHV Góc Gần (Tham chiếu phía Bắc)

Đông 1,768*** 1,888*** 2,374***

[1,533, 2,048] [1,626, 2,193] [1,979, 2,848]
Lưu lượng PEA 2,020*** 2,030*** 1,298***

[1,811, 2,252] [1,817, 2,267] [1,122, 1,502]

Quan sát 17.162 17.162 17.162

Khu FE Có Có Có
Khoảng cách Có Có Có
Lưu lượng PEA Có Có Có
FE Góc Gần Có Có Có
Nhân khẩu học Có Có Có
Kiểm soát Lấy máu Có Có Có
Tiếp xúc Khác Không Có Có
SES Không Không Có
Kiểm soát Thời gian Không Không Có



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Lưu lượng PEA × Khoảng cách Khu dân cư tại Sân bay Reid-Hillview và BLL của Trẻ em

BLL (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Khoảng cách (Tham chiếu <0,5 dặm)

0,5 đến 1,5 dặm -0,164**
-0,158** -0,161** -0,183** -0,190*** -

0,196***

(0,077) (0,076) (0,076) (0,072) (0,072) (0,072)
Lưu lượng PEA 1,002*** 1,005*** 1,009*** 0,964*** 0,970*** 0,833***

(0,195) (0,196) (0,195) (0,192) (0,193) (0,190)
0,5 đến 1,5 dặm× Lưu lượng PEA -0,670*** -0,670*** -0,661*** -0,709*** -0,711*** -

0,712***
(0,205) (0,206) (0,206) (0,201) (0,202) (0,202)

Hằng số 1,986*** 1,980*** 1,902*** 2,197*** 2,147*** 2,238***

(0,075) (0,081) (0,087) (0,094) (0,096) (0,302)

Quan sát 17,162 17.162 17.162 17.162 17.162 17.162
Khu FE Có Có Có Có Có Có
Khoảng cách Có Có Có Có Có Có
Lưu lượng PEA Có Có Có Có Có Có
FE Góc Gần Không Có Có Có Có Có
Nhân khẩu học Không Không Có Có Có Có
Kiểm soát Lấy máu Không Không Không Có Có Có
Tiếp xúc Khác Không Không Không Không Có Có
SES Không Không Không Không Không Có
Kiểm soát Thời gian Không Không Không Không Không Có

quay lại
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Tiếp xúc Lưu lượng PEA × Khoảng cách Khu dân cư

Trong chừng mực tiếp xúc xăng máy bay là một nguồn rủi ro, chúng tôi kiểm tra
xem BLL của trẻ em được lấy mẫu sống gần Sân bay Reid-Hillview sẽ phản ứng
nhạy hơn với lưu lượng PEA so với trẻ sống xa sân bay hơn hay không bằng cách
ước tính:

itDnf giả định giá trị là 1 nếu đứa trẻ được lấy mẫu sống ở quỹ đạo ngoài 0,5-1,5 
dặm của Sân bay Reid-Hillview và 0 nếu đứa trẻ được lấy mẫu sống trong phạm vi 
0,5 dặm xung quanh Sân bay Reid-Hillview.

Ctitit là giá trị trung tâm về mặt thống kê của mức tiếp xúc lưu lượng PEA bằng Tit − 
T¯it hay chính là mức tiếp xúc với lưu lượng PEA được quan sát.
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quay lại



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Thu hẹp Lưu lượng PEA

Để kiểm tra xem nồng độ trong máu của trẻ có hoạt động
khác nhau trong thời gian thu hẹp hay không, chúng tôi ước
tính mô hình tuyến tính sau:

quay lại
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trong đó COVt là một biến chỉ báo bằng 1 nếu một đứa trẻ được lấy 
mẫu trong thời điểm thu hẹp lưu lượng PEA và bằng 0 nếu ngược 
lại.



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

So sánh Giá trị trung bình trên các Biến theo Giai đoạn Thu hẹp, (t-Test)

Giai đoạn Không thu hẹp Giai đoạn Thu hẹp giá trị p 

Tiếp xúc Lưu lượng PEA 0,52 0,15 <0,001

Khoảng cách tới  RHV 0,93 0,94 0,442

Khu dân cư phía Đông của RHV 0,07 0,07 0,294

Tuổi (năm) 2,81 2,91 0,180

Nữ giới 0,49 0,51 0,199

Lấy máu Mao mạch 0,27 0,17 <0,001

Thứ tự Mẫu 0,82 0,87 0,136

Cơ sở Tri < 2 dặm 2,50 2,55 0,059

% Nguồn cấp của Khu phố <1960 27,79 24,41 <0,001

SES của Khu phố -0,27 0,33 <0,001
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Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

Giai đoạn Thu hẹp Lưu lượng PEA tại Reid-Hillview và BLL của Trẻ em

quay lại
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BLL (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Giai đoạn Thu hẹp -0,348*** -0,348*** -0,349*** -0,352*** -0,217*** -0,216*** -0,066

(0,040) (0,040) (0,040) (0,040) (0,034) (0,034) (0,051)

Hằng số 1,840*** 1 987*** 1,983*** 1,905*** 2,192*** 2,167*** 2,084***

(0,013) (0,075) (0,081) (0,087) (0,094) (0,094) (0,323)

Quan sát 17.241 17.241 17.241 17.241 17.241 17.241 17.162

Khu FE Có Có Có Có Có Có Có
Khoảng cách Không Có Có Có Có Có Có
Lưu lượng PEA Không Không Không Không Không Không Có
FE Góc Gần Không Không Có Có Có Có Có
Nhân khẩu học Không Không Không Có Có Có Có
Kiểm soát Lấy máu Không Không Không Không Có Có Có
Tiếp xúc Khác Không Không Không Không Không Có Có
SES Không Không Không Không Không Không Có
Kiểm soát Thời gian Không Không Không Không Không Không Có



Phụ lục: Phân tích Phụ trợ

(a) Biểu đồ Khoảng cách Tương đối giữa Trường học và 

Khu dân cư†

(b) Khoảng cách Tương đối giữa Trường học và Khu dân cư 

đến RHV và BLL Dự đoán

†Tính toán khoảng cách tương đối bao gồm việc lấy khoảng cách của trường học gần nhất được chỉ định đến Sân bay Reid-
Hillview trừ đi khoảng cách khu dân cư của trẻ được lấy mẫu đến Sân bay Reid-Hillview. Giá trị âm cho biết một đứa trẻ đi về
hướng Sân bay Reid-Hillview trong ngày đi học.

quay lại
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<0 đang đi về hướng RHV > 0 đang đi xa khỏi RHV

P
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Khoảng cách Tương đối giữa Trường học và Khu dân cư đến RHV (Dặm) Khoảng cách Tương đối giữa Trường học và Khu dân cư đến RHV (Dặm)


