مجله بهداشت و توسعه

مقاله مروری

سال پنجم/شماره  /1بهار 1315

تاریخ دریافت9313/8/62 :

تاریخ پذیرش9314/6/92 :

بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران :یک مرور
سیستماتیک
علیرضا رزاقی ،1نرگس خانجانی ،2سلمان دانشی

چکیده
مقدمه :سموم ارگانو فسفره از جمله سموم شیمیایی خطرناک برای سالمت انسان محسوب میشوند .باا ووجاه باه اساهفاوه ر ز
افز ن از این سموم به عنوان ورکیبات شیمیایی ور انواع محصوالت از قبیل حشره کشهاا ساموم کشاا رزی نیاز وسهرسای
راحت به این وارکیبات ،انجام یک ماطالعه مار ری بر ر ی ماطالعاوی که ور این زمینه ور ایران صورت گرفههاند ،الزم باه نرار
میرسید.
روشها :ور این مطالعه مر ر سیسهماویک منابع اطالعات از جمله  PubMed ،SID ،Google Scholar ،Iranmedexباا
عبارتهای مروبط با سموم ارگانوفسفره به و زبان انگلیسی فارسی وا خرواو  9314جسهجو شدند .فقط مطالعاوی که مسامومیت
با این ورکیبات را ور انسان ور ایران اندازهگیری کروه بووند ،ارو مطالعه شدند.
نتایج :ور مجموع  91مقاله یافت شد که از میان آنها  91مقاله معیارهای ر و به مطالعه را واشهند .بر اساا نهاایم مطالعاات
مر ر شده ،مسمومیت با ورکیبات ارگانو فسفره ور کارگران مشاغل مروبط به ولیل مواجهه شغلی ،ور کووکاان باه ولیال مواجهاه
سهوی ور برخی از گزارشها جهت اقدام به خووکشی اوفاق افهاوه است.
بحث و نتیجهگیری :به نرر میرسد ورصد باالیی از مسمومیتها گاهی ولفات ناشی از ورکیبات ارگانو فسفره ناشی از عادم
آگاهی مصرف کنندگان مواجهه یافهگان با عوارض این ورکیبات باشد .لذا جهت پیشگیری از بر ز بسیاری از این مسمومیتهاا،
آموزش به خانواوهها افراو با مشاغل مروبط بسیار ضر ری است.
واژگان کلیدی :ارگانوفسفره ،مسمومیت ،انسان ،مر ر سیسهماویک
مقدمه

سموم در محیط زیست و یا اسباب و وسایل ،سبب

در سالهای اخیر همزمان با رشد و توسعه جوامع در

مسمومیت افراد گردد ( .)2مسمومیتها از عوامل

دنیا و دسترسی زیاد افراد به سموم و داروها ،میزان

اصلی مراجعه به بیـمارستان در کشورهای مختلف

مسمومیتهای ناشی از این عوامل افزایش زیادی

میباشد .مطابق آمارهای منتشر شده در کشور آمریکا

یافته است ( .)1حجم باالی سموم مصرفی مانند آفت

ساالنه میلیونها نفر به دلیل مسمومیت به بیمارستان

کشها ،مواجهه انسان را با این گونه سموم تقریباً غیر

مراجعه میکنند ( .)3بسیاری از مسمومیتها از نوع

قابل اجتناب کرده ،به طوری که میتواند به صورت

دارویی میباشند ولی با این حال برخی از مسمومیت

غیرعمدی و تصادفی و یا به دلیل باقیماندههای این

ها نیز غیر دارویی بوده که از جمله دالیل آن میتوان
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سموم ارگانو فسفره در ایران

به مسمومیت با هیدروکربنها ،سموم ارگانوفسفره،
مرگ موش ،اوپیاتها ،مونوکسیدکربن ،الکل ،قارچ

در مطالعات متعددی به بررسی مسمومیت با

ها ،گزش حشرات و حیوانات و مواد اسیدی یا بازی

ارگانوفسفره پرداخته شده است .در مطالعهای در

اشاره کرد ( .)4،5سموم ارگانوفسفره از جمله سموم

اسپانیا روی  135کارگر سم پاش که به طور طوالنی

آلی می باشند که در موارد متعددی از جمله کشاورزی

مدت با حشره کشها مواجهه داشتند ،نشان داده شد

کاربرد زیادی دارند .مسمومیت با این سموم در

که کولین استراز گلبولهای قرمز ( )AChEدر سم

کشورهایی که دامپروری و کشاورزی رونق دارند به

پاشان در مقایسه با گروه کنترل به طور معنیداری

مراتب بیشتر از سایر کشورها مشاهده میشود (.)6

کاهش یافته است ( .)11مسمومیت با ارگانوفسفره در

ترکیبات ارگانو فسفره با فرمولهـای مختلفـی وجـود

کشورهای در حال توسعه یک مشکل مهم میباشد.

دارنــد .مــ اً بــه عنــوان حشــرهکــش در زراعــت و

در این کشورها مسمومیت با این سموم به دلیل

خـان ی (بـه عنـوان

و در دسترس بودن انواع آفت کشها

کشاورزی ،دامپروری و مصـار

افزایش مصر

مرگ موش) مورد استفاده قرار میگیرند .این ترکیبات

بیشتر از کشورهای توسعه یافته میباشد .طبق

به سرعت از راه پوست ،مخـا  ،دسـت اه گـوارش و

آمارهای منتشر شده حدود  3میلیون مورد مسمومیت

تنفس جـبب شـده و ا ـر آنهـا طـی  0/5-1سـاعت

ساالنه مربو

به ارگانوفسفره بوده که از این تعداد

شروع و پس از  2-8ساعت به حداک ر میرسد .طـول

نزدیک به  300هزار نفر دچار مرگ یا صدمات جدی

مدت آنها از چند روز تا چنـد هفتـه متفـاوت اسـت

به ویژه در کشورهای در حال توسعه میشوند (.)12

( .)7شایعترین سموم ارگانوفسفرهای که در ایـران بـه

مطابق مطالعات انجام یافته میزان وقوع مسمومیت در

کـــــار مـــــیرود ،عبارتنـــــد از :متاسیســـــتوکس

کشورهای در حال توسعه  13برابر بیشتر از

) ،(Metasystoxماالتیون ) ،)Malathionکزاتیـون

کشورهای صنعتی میباشد .این در حالی است که

( )Kerationو سوپراکسـید (.)8( (Super Oxide

کشورهای در حال توسعه  85درصد از تولید جهانی

سموم ارگانو فسفره به لحاظ ممانعت از فعالیت آنزیم

آفت کشها را مصر

مینمایند ( .)13تنها در کشور

استیل کولین استراز دارای اهمیت میباشد .با توجه به

چین تخمین زده میشود که مسمومیت با آفت کشها

نقش این آنزیم در رشد و نمو سیستم عصبی ،مهار آن

غالباً از نوع ارگانوفسفره بوده و ساالنه سبب مرگ

سبب تجمع انتقـال دهنـده عصـبی اسـتیل کـولین در

حدود  175000نفر میشود (.)3

سیستم عصبی شده و در نتیجه سیستم عصبی مرکزی

مسمومیتها در ایران نیز شیوع باالیی دارند ،از این

و محیطی تخریب میگردد ( .)9فعالیت آنزیم کـولین

رو بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتها در کشور

استراز منعکس کننده مسمومیت حاد بوده ولی کاهش

اهمیت زیادی دارد .اهمیت انجام مطالعات در این

آنــزیم اســتیل کــولین اســتراز اریتروســیت ()AChE

زمینه با توجه به سهولت دسترسی به داروها و سموم

بیان ر مسمومیت مزمن میباشـد .لـبا فعالیـت آنـزیم

و احتمال تماس بیشتر افراد با این ترکیبات شیمیایی

کولین استراز به به طور ویژه قبل از فعـالیت AChE
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ترکیبات آنتی کولینرژیک طبیعی (تاتوره) یا شیمیایی،

به علت مسمومیت کاهش مییابد (.)10
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بیشتر نمود پیدا میکند ( .)13با توجه به گستردگی

سموم ارگانوفسفره انجام یافته در ایران هستند ،مورد

استفاده از سـمـوم ارگانو فـسفره ،احتـمال آلودگی و

جستجو قرار گرفت تا مقاالت مرتبط با موضوع

مسمومیت با این ترکیبات خطری بالقوه برای سامت

شناسایی شوند.

انسانها به شمار میرود .لبا هد

آوری و مقایسه پژوهشهای انجام یافته در رابطه با

منابع مقاالت یافت شده در بانکهای الکترونیکی

آلودگی به سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در

مرور و عناوین مرتبط گزینش و نسبت به بازیابی آن-

ایران میباشد تا وضعیت کلی مسمومیت به این

ها اقـدام گردید .جسـتجو و نتـایج جسـتـجو شامـل

سموم در ایران مشخص شود .آگاهی از وضعیت

مقاالتی بود که تا خرداد  1394در پای اههای

آلودگی و مسمومیت با سموم ارگانو فسفره ،میتواند

اطاعاتی نمایه شده بودند .جستجو و استخراج

مسئولین را در برنامهریزی و ارائه اقدامات و خدمات

مقاالت توسط دو نفر به صورت مستقل انجام گرفت.

مناسب و به موقع برای پیش یری از مسمومیت و

از معیارهای ورود مطالعات ،انجام مطالعات بر روی

کاهش عوارض آن یاری نماید.

جمعیتهای انسانی مسموم شده با ترکیبات
ارگانوفسفره در داخل کشور بود .از معیارهای خروج

مواد و روشها

در این مطالعه مروری ،مطالعاتی بودند که مسمومیت

در این مطالعه که از نوع مرور ساختار یافته است،

ها را به صورت کلی مورد بررسی قرار داده بودند.

پس از بررسی اولیه ،کلید واژههای مهم و اصلی با

این مطالعات به دلیل عدم وجود اطاعات اختصاصی

زبان فارسی و ان لیسی مرتبط با سموم ارگانوفسفره و

مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره ،از بررسی خارج

آلودگی در جمعیت انسانی و همچنین نوع ترکیب

شدند .به دلیل تنوع بسیار در نحوه گزارشدهی و نوع

آنها تعیین گردید.

ترکیبات شیمیایی و روشهای اندازهگیری ،امکان

کلیدواژههای فارسی که جهت جستجوی مقاالت

انجام متاآنالیز وجود نداشت و نتایج این مطالعات به

مرتبط مورد استفاده قرار گرفت ،عبارت بودند از

صورت جدول ارائه گردید.

«ارگانوفسفره ،آفتکش فسفره ،سمپاشی ،استیل
کولین استراز ،استرس اکسیداتیو و ارگانو فسفره،

نتایج

ماالتیون و ارگانوفسفره و مسمومیت» .همچنین

در مجموع تعداد  19مقاله یافت شد .از این تعداد

کلیدواژههای ان لیسی مورد استفاده جهت جستجوی

مقاالت 10 ،مقاله در مرحله ارزیابی مقاالت با استفاده

مقاالت مرتبط در این بررسی عبارت بودند از "

از معیارهای ورود و خروج ،انتخاب شدند.

Organophosphate, Pesticide Poisoning,
Oxidative stress , Cholinesterase enzyme,
."Malathion poisoning.

نتایج مطالعات جمعآوری شده در جدول  1ارائه شده
است .همان گونه که در این جدول نشان داده شده

سپس مهمترین بانکهای اطاعاتی داخلی و بین

است مطالعات اندکی در کشور در رابطه با

Magiran

مسمومیتهای ناشی از ترکیبات ارگانو فسفره و

 PubMed ،Google Scholar ،Iranmedexکه

تأ یرات آنها بر سامتی انسانها انجام یافته است.

حاوی عناوین مقاالت چاپ شده مرتبط با مسمومیت

نکته قابل توجه در یافتههای این مطالعه این است که

المللی
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از این مطالعه گرد

پس از اتمام جستجوی منابع الکترونیک ،سایر منابع و
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سموم ارگانو فسفره در ایران

درک کلی از وضعیت موجود را به دست آورد .همان

چشم یر است و بیشتر مطالعات نیز عوارضی شامل

طور که در جدول  1نشان داده شده است ،بیشتر

عوارض گوارشی ،قلبی ،تنفسی و عصبی را ذکر

مقاالت در قسمت علت مواجهه ،مسمومیت عمدی را

کردهاند که جزییات آن در جدول  1نشان داده شده

نشان دادهاند و در قسمت نتـایج ،مـطالعـات نـشان

است.

جدول  :1مطالعات انجام گرفته درباره مواجهه با سموم ارگانو فسفره و عوارض ناشی از آن در جمعیت انسانی در ایران

نویسنده

سال

شهر

جمعیت و شرایط

محمودی

1335

خرم آباد

 153بیمار مسموم مراجعه کننده

 %19/4مسمومیتها

با سموم ارگانوفسفره و ارگانو

عمدی و  %7/6سهوی

()13

علت مواجهه

کلره
رفیقدوست

1335

همدان

()3

عوارض مسمویت

نتایج مطالعه

عوارض موسکارینی ،نیکوتینی

 19نفر از بیماران در اثر مسمومیت فوت نمودند

و عوارض CNS

که مرگ  5نفر از آنان در اثر سموم ارگانو فسفره
صورت گرفت.

بودند.

مطالعه کوهورت یک ساله 51

 %73مسمومیت عمدی،

اختالالت الکتروفیزیولوژیک

 %73موارد مسومیت به قصد خودکشی اتفاق

بیمار دچار مسمومیت حاد

 %19مسمومیت تصادفی

قلب و تعدادی هم دچار ادم حاد

افتاده بود و بیشتر بیماران را زنان تشکیل می

ارگانو فسفره
افضلی

1339

همدان

()14

ریوی

مطالعه  1971بیمار دچار

 %63مسمومیت دارویی

به ترتیب تنفسی ،اختالل در

مسمومیت با ارگانو فسفره بیشترین درصد

و

و شیمیایی عمدی%91 ،

ارگانهای بدن ،قلبی عروقی،

مسمومیت را از بین سایر علل داشته است و 47

سوء مصرف مواد مخدر

عصبی ،متابولیک

نفر از کل افراد مسموم شده فوت نمودند.

 49نفر از کارکنان شاغل در

مواجهه شغلی ،عدم

توقف آنزیم کولین استراز در

 %9/5مسمومیت شدید %55 ،مسمومیت متوسط و

گلخانههای خیار

استفاده از تجهیزات

برخی از مسموم شدگان

 %17/5مسمومیت اندک

مسمومیتهای

دارویی

شیمیایی
باکند

1311

یزد

()15

دادند.

فردی ،استفاده ناقص از
تجهیزات
احمدی

1373

زنجان

()16

مطالعه  57کودک مبتالبه

مسمومیت پوستی،%36

میوزیس  ،%33تهوع و استفراغ

مسمومیت با ارگانوفسفره از

خوراکی،%19

 ،%44تب  ،%33درد عضالنی

سال  1361تا 1379
قشالقی

1373

اصفهان

()17

مطالعه  199بیمار مسموم با

تنفسی%99
سهوی

ارگانوفسفره

دو نفر از بیماران فوت شدند.

 ،%37بزاق فراوان %35
عالیم موسکارینی به صورت

در کل  7نفر از بیماران فوت نمودند.

ترشحات بدن  ،%79شایع ترین
عالیم قلبی تاکیکاردی با %96

جوشقانی

1334

گرگان

()13

کاهش بیش از  35درصد در

کاهش سطح کولین استراز احتمال ایجاد عوارض

تولید سموم گیاهی طی دو

سطح کولین استراز گلبولهای

عصبی را در این کارگران افزایش می دهد.

 53نفر از کارکنان یک کارخانه

مواجهه شغلی

مرحله قبل از شروع کار و پس

قرمز

از سه ماه نمونه گیری
طالیی

1311

تهران

()11

مطالعه  69نفر ( 41نفر مرد و 11

 %75مسمومیت عمدی،

ترشح بزاق بیش از حد ،%36/7

 %41/7از بیماران فعالیت سرم بوتیریل کولین

نفر زن) از بیماران مسموم با

 %95مواجهه سهوی

ریزش اشک  ،%95میوزیس

استراز کمتر از  %59داشتند.

 ،%36/7تهوع  ،31/7اسهال ،%99

ارگانوفسفره در بیمارستان لقمان

تعریق

تهران

،%13/3

برادیکاردی

 ،%11/7صدای غیرطبیعی ریه
 ،%36/5ضعف عضالنی %11/7
شایقی

1331

مازندران

()99

بررسی اثرات حشرهکش

مواجهه شغلی

ماالتیون بر روی  95نفر از

سردرد ،سرگیجه ،تهوع ،دل

میزان فعالیت کولین استراز  5درصد از افراد پس

پیچه

از سمپاشی در حدود  99 ،%69/5درصد افراد
معادل  49 ،%75درصد برابر  %37/5و  35درصد

کارگران سمپاش بخش

هم دارای فعالیت حدود  %199بودند.

کشاورزی شهرستان تنکابن از
استان مازندران
برخورداری
()1

1311

یزد

مطالعه میزان فعالیت آنزیم
کولین استراز بر روی  69نفر

مواجهه شغلی

تهوع ،استفراغ ،سردرد

مواجهه باال با سموم ارگانو فسفره در بین سم
پاشان مزارع برنج ،میانگین غلظت آنزیم های

( 39نفر سم پاش و  39نفر

کولین استراز اریتروسیت و سرم در افراد مورد

شاهد) که در مواجهه با سموم

مطالعه به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود.

فسفره بودند
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اگرچه تعداد مطالعات زیاد نیست ولی میتوان یک

میدهـد که مـرگ و مـیـر نـاشـی از این مسـمومیت

سموم ارگانو فسفره در ایران

علیرضا رزاقی و همکاران

بر اساس مطالعات انجام یافته در زمینه تأ یرات سموم

احتمال میرود که بروز عوارض شدید و مرگ و میر

ارگانو فسفره ،این نکته قابل تأمل است که مسمومیت

در صورت پی یری ضعیف بیماران بیشتر شود که این

با سموم ارگـانو فـسفره به دلیـل دسـترسی راحت و

مسئله بایستی از لحاظ کلینیکی مورد توجه و بررسی

آسان افراد جامعه و عدم رعایت نکات ایمنی و طرز

قرار گیرد تا شاید بتوان درصد قابل توجهی از موارد

استفاده صحیح آن میتواند بسیار خطرناک باشد.

مرگ و میر در بیماران مسموم شده پیش یری نمود.

ترکیبات ارگانو فسفره به عنوان حشرهکش نیز استفاده

در مطالعهای در زنجان که بر روی مسمومیت کودکان

میشوند که در صورت مواجهه نیز میتواند سبب

انجام یافته بود ،از  57کودک مسموم شده با ارگانو

مهار آنزیم استیل کولین استراز گردیده و منجر به

فسفره 7 ،کودک فوت نمودند که آمار نسبتاً باالیی

پیدایش مسمومیت در انسان شود (.)17

است ( .)16از آنجایی که در کودکان معموالً علت

در مطالعه حاضر نشان داده شد که ارگانوفسفاتها

مواجهه سهوی میباشد ،بنابراین به نظر میرسد به

یکی از علل مسمومیتهای ناشی از آفتکشها و

دلیل آگاهی اندک خانوادهها از این نوع از سموم و

مرگهای مرتبط با آن میباشد ( .)21در برخی

عوارض ناشی از آن ،بروز این گونه از پیشامدها دور

مطالعات مورد بررسی ،بیشترین علت مواجهه به این

از انتظار نباشد .این در حالی است که میتوان با ارائه

نوع از سموم عمدی و برای خودکشی توسط افراد

آموزش به خانواده و نحوه استفاده مناسب و نیز

صورت پبیرفته است ( .)8،13در مطالعهای که در

ن هداری صحیح و دور از دسترس اطفال از رخداد

آمریکا صورت گرفته اک ر مسمومیتهای شغلی و

چنین وقایعی جلوگیری نمود.

مسمومیتهای در اطفال به صورت سهوی گزارش

مواجهه شغلی با سموم ارگانو فسفره در چند مطالعه

شده است که در مطالعه مروری حاضر هم وضعیت

گزارش شده است ( .)15،18سموم ارگانو فسفره

بیشتر به همین شکل بوده است (.)6

کاربردهای متنوعی دارند ،به عنوان م ال در کشاورزی

عوارض و پیامدهای ناشی از مسمومیت با ترکیبات

و دفع آفات بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

ارگانوفسفره میتواند بسیار جدی و حتی منجر به

همچنین در کارخانههای تولید کننده این سموم،

فوت گردد .در مطالعه حاضر ،در چندین مطالعه مورد

کارگران امکان مواجهه با آن را پیدا میکنند .لبا لزوم

بررسی موارد مرگ ناشی از مسمومیت با این ترکیبات

توجه به وسایل محافظتی و رعایت اصول ایمنی در

گزارش شده است ( .)13،16،17میزان مرگ و میر

این گروه شغلی بسیار با اهمیت است.

ناشی از مسمومیت با سموم ارگانوفسفره  3تا 25

در برخی مطالعات عنوان شده است که مسمومیت

درصد گزارش شده است ( .)24نتایج مطالعات نشان

کارگران کشاورزی با آفتکشها از جمله سموم

میدهد که بین عاقبت بیماران مسموم شده با ترکیبات

ارگانو فسفره ،در کشورهای در حال توسعه بیشتر از

ارگانو فسفره و برخی عایم قلبی  -عروقی م ل

کشورهای توسعه یافته است .لبا با توجه به رواج

کاهش فشار خون ،برادیکاردی و آریتمی ارتبا

کشـاورزی در ایـران و افـزایش روزافـزون سـمـوم،

وجـود دارد ( .)23،24با تـوجه به ایـن که ایـن گونه

رعایت اصول ایمنی و طـرز اسـتفاده صحیح اهمـیت

14
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بحث

عایم ،منجر به پیش آگهی بدتری میشوند ،بنابراین

علیرضا رزاقی و همکاران

سموم ارگانو فسفره در ایران

گروه از افراد میتواند به صورت مواجهه مستقیم

سیستم عصبی شده و در نتیجه سیستم عصبی مرکزی

سبب مسمومیت و تأ یر گباری بر روی سامت افراد

و محیطی تخریـب میگردد ( .)9بنابرایـن به نـظـر

گردد .همچنین میتواند از طریق تأ یر باقیمانده سموم

میرسد سنجش منظم سطح کولین استراز در افرادی

شیمیایی در محصوالت و تولیدات نیز بر روی

که با ترکیبات سموم ارگانوفسفره در تماس هستند،

سامت کارگران مشاغل مرتبط در درجه اول و

سبب پیش یری از بروز عوارض شدید ناشی از

مصر

کنندگان در درجه دوم ا رات زیانبار داشته

مسمومیت با این ترکیبات گردد.

باشد .لبا آموزش به این افراد در استفاده مناسب از

از محدودیتهای این مطالعه این بوده که نویسندگان

وسایل و تجهیزات در هن ام مواجهه با این ترکیبات

به پایاننامهها و مقاالت چاپ نشده درباره این

ضروری است.

موضوع (در صورت وجود) دسترسی نداشتند و لبا

نکته مهم دی ری که در این گروه از مشاغل میتوان

در این مقاله مروری لحاظ نشدهاند.

ذکر کرد ،این است که این افراد به دلیل استفاده
طوالنی مدت از این ترکیبات سمی در معرض خطر

نتیجهگیری

بیشتر و طوالنیتری هستند و شاید ا رات تجمعی این

براساس مطالعات مورد بررسی در این مطالعه به نظر

سموم در آینده در سامتی این افراد تأ یرات

میرسد که درصد باالیی از مسمومیتها و گاهی

خطرناکی داشته باشد .لبا کاهش سطح مواجهه و در

تلفات ناشی از ترکیبات ارگانو فسفره ناشی از عدم

نتیجه افزایش سطح کولین استراز در مطالعات جهت

آگاهی مصر

کنندگان و مواجهه یافت ان با این

آسیب کمتر گزارش شده است ( .)26ارگانوفسفرهها

ترکیبات می باشد .جهت پیش یری از بروز بسیاری از

در مسمومیتهای حاد باعث مهار فعالیت کولین

این مسمومیتها آموزش به خانوادهها و افراد مشاغل

استراز خون میگردد که در بررسی حاضر هم برخی

مرتبط بسیار ضروری به نظر میرسد.

مطالعات مهار فعالیت کولین استراز ناشی از
مسمومیت ارگانوفسفره را گزراش کرده بودند (.)27

تشکر و قدردانی

با توجه به نقش این آنزیم در رشد و نمو سیستم

از مساعدت کتابخانه مرکزی دانش اه علوم پزشکی

عصبی ،مهار و کاهش فعالیت این آنزیم میتواند

کرمان در یافتن متن کامل مقاالت قدردانی میشود.
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Contamination with Organophosphate Toxins in Humans in Iran: A
Systematic Review

Alireza Razzaghi1, Narges Khanjani2, Salman Daneshi3

Abstract
Background: Organophosphate toxins are among chemical toxins that are dangerous for
human health. Due to the increasing use of organophosphate compounds in a variety of
products such as insecticides and pesticides, as well as easy access to these compounds, a
systematic review on the related studies taken place in Iran seemed to be necessary.
Methods: In this review, databases including Iranmedex, Medline, PubMed, Google Scholar
and SID were searched for phrases related to organophosphates in both English and Farsi
languages and up to April 2013. Only studies which had measured human contamination to
these compounds in Iran were included.
Results: Totally, 19 articles were found of which 10 articles met the inclusion criteria.
According to these studies, organophosphate poisoning mainly happened due to occupational
exposure in workers, inadvertently in children, and for suicide purposes in some reports.
Conclusion: It seems that a high percentage of poisonings and deaths from these substances
is due to lack of consumer awareness awareness about these chemicals and their
complications. Therefore, in order to prevent poisoning it is necessary to educate families and
related workers.
Keywords: Organophosphate, Toxicity, Human, Systematic Review
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