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موجود در سرم افراد  دآلدئی دی و مالون نیگوان ید یدروکسیسرب، هشت ه زانیم سهیمقا

 در شهر زاهدان یمعتاد نسبت به افراد معمول

 ،  2یسیملک رئ دیحم،  1فرزانه اهلل دینیان

 چکیده 

به مواد و مصرف  یجوامع به دنبال دارد. مسئله وابستگ یرا براي تمام یروز افزون یمصرف مواد مخدر، نگران شیامروزه افزا

سرب، هشت  زانیم یشده است . هدف از انجام پژوهش حاضر، بررس لیتبد یدرمان -یمعضل اجتماع کیآن به 

مطالعه  کیبود. پژوهش حاضر،  يمعتادان و افراد عاد نموجود در سرم خو دیآلدئ يو مالون د نیگوان يد یدروکسیه

 ينفر از افراد معتاد و عاد 50متشکل از  يمنظور نمونه ا نیانجام شده است. بد یاست که به صورت مقطع يشاهد-مورد

 نظورقرار گرفتند. به م يدر دو گروه افراد معتاد و افراد عاد یبه روش در دسترس انتخاب شدند. سپس به صورت تصادف

و  نیگوان يد یدروکسیهشت ه زانیم يریدازه گان يو برا یجذب اتم یسنج فیسرب از روش ط زانیم يریاندازه گ

مستقل  ينمونه ها یها، از روش آزمون تداده لیو تحل هیاستفاده شد. جهت تجز زایآال تیاز روش ک زین دیآلدئ يمالون د

از سطح نرمال در  شتریسرب موجود در سرم خون زنان و مردان معتاد ب زانیپژوهش نشان داد که م يهاافتهیاستفاده شد. 

در خون زنان  دیآلدئ يو مالون د نیگوان يد یدروکسیهشت ه زانیم نیکه ب ی(. در حال0.001است ) يزنان و مردان عاد

که سطح سرب خون  دمطالعه نشان داده ش نیحاصل نشد. در ا يتفاوت معنادار يو مردان معتاد و خون زنان و مردان عاد

در  ژهیغلظت سرب خون در معتادان به و يغربالگر نیاست. بنابرا يباالتر از گروه افراد عاد يداریدر معتادان به طور معن

 خواهد بود.  دیمف یاختصاص ریموارد با عالئم غ

 يمعتادان، افراد عاد د،یآلدئ يمالون د ن،یگوان يد یدروکسیسرب، هشت هواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

 مواد و به وابستگی دارد. مسئله به دنبال جوامع تمامی براي افزونی را روز نگرانی مخدر، مواد مصرف افزایش امروزه

(. بنابر گزارش دفتر مواد مخدر 1388است )صالحی و همکاران،  تبدیل شده درمانی -اجتماعی معضل یک به آن مصرف

میلیون نفر برآورد  185کنندگان انواع مواد مخدر رقمی حدود میالدي تعداد مصرف 2004سازمان ملل در سال و جرم 

ها و اکتسازي با مجموع شود و در این بین مواد محرک مانند آمفتامیندرصد جمعیت جهان را شامل می 3شده است که 

(. اتفاقات متفاوتی امروزه روند 1396غري و قبادي، میلیون نفر مصرف کننده در ردیف دوم مصرف قرار دارد )اص 30

هاي قبل از یک توان به کاهش متوسط سن مصرف کنندگان نسبت به سالمصرف را با گذشته متفاوت کرده است که می

طرف و پیدایش مواد مصرفی جدید مانند کوکائین و همچنین مواد صناعی در بین مصرف کنندگان، از طرف دیگر اشاره 

 40 افزایش شاهد ما ،1سازمان ملل جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر 2011 سال گزارش (. در1380)احمدي زاده ، کرد 

 مواد را قطعی وابستگان هستیم. همین گزارش جهان در مواد یک بار حداقل نفر( مصرف کنندگان میلیون 250میلیونی )

درصد  2.5 آمریکا درصد، 4 درصد، آفریقا 6اروپا  در آن شیوع نرخ که کرد اعالم جهان در نفر میلیون 16 نزدیک به

در پژوهشی تحت عنوان بررسی سطح سرمی سرب در مصرف کنندگان  باشد.درصد می 2و آسیا و اقیانوسیه نزدیک به 

اد سالم تفاوت بین سطح سرمی سرب در گروه معتادین نسبت به افري آن با افراد سالم، نشان داد که مواد مخدر و مقایسه

 ياثرات سرب بر روهمچنین در پژوهشی دیگر تحت عنوان  (. 1394)قریشی شهري،  داري باالتر استبه شکل معنی

با سرب سبب  یآلودگي، نشان دادند که موش سور میدیدیدم اپ هیاسپرم ناح DNAتحرک، زنده ماندن و دناتوره شدن 

بر دناتوره شدن  يشود. سرب اثریم دیناپد یاثرات آن پس از مدت یگردد ولیها مکاهش تحرک و زنده ماندن اسپرم

DNA (1390ی امام و رانپوریگلشن ا ) اسپرم ندارد 

 افراد با تریاک به معتاد افراد هايچربی و خون قند چربی، پراکسیداسیون پالسمایی سطح با عنوان مقایسه در پژوهشی

عروقی  -اگر چه مصرف تریاک تأثیري برکاهش میزان قند خون و یا سایر عوامل خطر قلبیغیرمعتاد، نشان دادند که 

است  عروقی –هاي قلبی میزان مالون دي آلدئید را افزایش داد که خود یکی از عوامل خطر مهم بیمارينداشت، ولی 

را گزارش نمودند  ینئهرو به وابستگان در سرب با مسمومیت مورد یکقی دیگر . اما در تحقی(1382عسگري و همکاران )

(Antonini, G. et al ,1989)  . در پژوهشی تحت عنوان مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر

خوراکی با گروه سالم، نشان داده شده که بین دو گروه از نظر سطح سرب به لحاظ آماري معنادار است. همچنین ارتباط 

ح سرمی سرب خون دیده معناداري با میزان مصرف مواد مخدر دارد. گرچه ارتباط معناداري بین طول مدت مصرف و سط

 در مخدر مواد به وابستگان در را خون سرب سرمی سطح مالحظه قابل افزایش بررسی این نتایجنشد. به طورکلی، 

 شکایات با خصوصاً مخدر مواد به وابسته افراد در خون سرب غلظت غربالگري بنابراین. داد نشان کنترل گروه با مقایسه

 (.1388)صالحی و همکاران،  باشدمی مفید غیراختصاصی
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، 207.9، جرم اتمی 82اي با عدد اتمی ، به رنگ خاکستري متمایل به نقرهداراي خاصیت رادیو اکتیو ست نرمافلزي  ،سرب

. این عنصر چهار ایزوتوپ طبیعی به ترتیب فراوانی : 1740℃ و نقطة جوش  237.5℃، نقطة ذوب 11.34وزن مخصوص 

میلیون تن از این فلز در سراسر  3.5+ دارد. ساالنه در حدود 4+ و 2دارد. سرب دو عدد اکسیداسیون  204و  207، 209، 208

یدن نام سرب هرچند ممکن است همه ما با شن. این فلز بعد از آهن دومین فلز پرمصرف صنعتی است .شوددنیا مصرف می

 که در خانه و محل کار با آنها سر و کار داریم، یلیبسیاري از ابزار و لوازم و وسا یما باید بدانامّ ،بیشتر به یاد بنزین بیفتیم

باشد. جذب شدن از طریق پوست هاي ورود سرب به بدن تنفس و پس از آن گوارش می. مهم ترین راهحاوي سرب هستند

دارد. ترکیبات معدنی سرب به کندي، در حالی که ترکیبات آلی سرب چون استات و اولئات  بستگی به نوع ترکیب آن

(  تترا اتیل سرب نیز بصورت مایع یا بخار از راه 1391شوند )پیروتی و قاسم زاده،سرب به خوبی از راه پوست جذب می

 که باشند،می اختصاصی غیر سرب با مسمومیت . عالئم (Antonini, G. et al ,1989)گرددپوست جذب بدن می

 جنسی، میل کاهش اشتهایی، بی سردرد، عضالنی، درد پذیري، تحریک یبوست، اختصاصی، غیر شکمی درد: شامل

 اشتباه حاد شکم و پانکراتیت سیستیت، کوله با تواندمی اختصاصی غیر شکمی درد. باشد می غیره و تمرکز اختالالت

 Algora, M. et) شود انجام غیرضروري جراحی اعمال حتی و گوارشی هايبررسی است ممکن موارد این در. شود

al.1989) . 

هاي مناطق مختلف و لزوم آگاهی از مقدار متوسط سرب با توجه به تفاوت قابل توجه متوسط سطح سرب خون در جمعیت

اي خون در جمعیت به عنوان مبنایی براي غربالگري معتادان و با توجه به اینکه مرور متون موجود، کمبود مطالعات مقایسه

موجود در سطح سرم خون در معتادان و افراد سالم را  دیآلدئ يون دمالو  نیگوان يد یدروکسیهبین میزان سرب، هشت 

 يد یدروکسیهدهد، لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این مسئله هستیم که آیا بین سطح سرب، هشت نشان می

 موجود در سطح سرم خون در معتادان و افراد سالم تفاوت معناداري وجود دارد؟ دیآلدئ يمالون دو  نیگوان

خصوص میزان سطح سرب، هشت هیدروکسی دي گوانین و  اي درمطالعه دهدمى نشان پژوهش پیشینه که طورىنهما

وهش حاضر، شامل تمامی جامعه آماري پژي آن با افراد عادي انجام نشده است و افراد معتاد و مقایسه مالون دي آلدئید

 باشد. می 1396معتادان و افراد سالم شهر زاهدان در سال 

.  

 

 روش تحقیق 

نمونه مورد بررسی از روي جامعه مذکور، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد آزمایش 

نفر  25نفر( در مرکز کلینیک ترک اعتیاد و سم زدایی شهر زاهدان قرار گرفتند. گروه شاهد شامل  25نفر( و شاهد ) 25)

اقتصادي، با گروه مورد آزمایش )افراد معتاد( -نی و وضعیت اجتماعیاز افراد سالم هستند که تا حد امکان از نظر گروه س

سازي شدند. بدین ترتیب که از کلیه بیماران خواسته شده است تا در مراجعه بعدي، با یکی از اقوام درجه یک و در همسان
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کت در مطالعه به سال داشتند، جهت شر 5صورت عدم امکان درجه دو که هم جنس بیمار بوده و فاصله سنی کمتر از 

 عنوان گروه کنترل، مراجعه نمایند. 

نامه، تمامی اطالعات هر دو گروه شامل اطالعات دموگرافیک، وضعیت سالمت و نحوه زندگی ابتدا با استفاده از پرسش

 نامه کتبی شرکتآوري شد. مجوز انجام این پژوهش از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اخذ و رضایتجمع

کنند، یا مشاغلی سازي کار میکنندگان گرفته شده است و افرادي که در کارخانجات باطريدر طرح از تمامی شرکت

 سازي دارند از طرح پژوهش خارج شدند. سازي و رنگسازي، رادیاتسازي، مهماتکشی، سفالکاري، سیممانند لحیم

هاي استریل مخصوص خون هاي مورد مطالعه در لولهوریدي از گروهلیتر خون میلی 5براي ارزیابی سطح سرب خون، 

االیزا  تیکهاي طیف سنج جذب اتمی، آوري شد و با استفاده از آزمایشبه عنوان ماده ضد انعقاد( جمع EDTA)حاوي 

دي  و کیت االیزا مالون دي آلدئید به ترتیب به بررسی میزان سرب، هشت هیدروکسی نیگوانی دي دروکسیهشت ه

 گوانین و مالون دي آلدئید در سطح سرم خون این افراد پرداخته شد.

 ها:روش آماده سازي محلول

 براي مصرف:  Activatorالف( آماده سازي بافر 

 لیتر آب مقطر ریخته کامالً مخلوط کرده تا حل شود.میلی 100را در  Activatorمحتویات یک ویال 

 براي مصرف: Fixative ب( آماده سازي بافر 

 میلی لیتر آب مقطر حل کنید. کامالً مخلوط کرده تا حل شود. 150را در  Fixativeمحتویات یک ویال 

داري شود. محلول بافرهاي مورد نیاز باید در حدود یک ساعت اي درب دار آماده و نگهمحلول بافرها باید در ظروف شیشه

هفته پایدار  2گراد( به مدت درجه سانتی 25در گرماي اتاق ) Fixativeیش تهیه شود. محلول بافر قبل از شروع آزما

شود محلول بافرها را در یخچال هفته پایدار است. پیشنهاد می 3در گرماي اتاق  Fixativeاست. محلول آماده مصرف بافر 

 ها را به دماي اتاق رساند.ایش باید آنداري شوند، ولی قبل از انجام آزمگراد نگهدرجه سانتی 8تا  2

 شرایط فیزیکی محیط براي انجام آزمایش:

االمکان در چهار فصل سال، گرماي محل انجام آزمایش را در حد استاندارد : براي دریافت نتایج بهتر، حتیگرما ❖

 سانتی گراد ثابت نگه داریم.درجه 30تا  20آزمایشگاهی یعنی حدود 

انجام آزمایش در مناطق مرطوب و آزمایشگاهی که رطوبت محیط افزایش داشته و غیر قابل : براي رطوبت ❖

 کنترل است، به بخش مربوط به )رعایت نکات مربوط به انجام آزمایش در هواي مرطوب( مراجعه کنیم.

 :سازي نمونهروش آماده

ي اسپیرونوالکتون به طور طبیعی سبب کاهش مطالعه و بررسی داروها نشان داده است مصرف برخی از داروها مانند دارو

pH گردد.ادرار بیمار )به سمت اسیدي( می 
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شود. لذا بایستی پیش از شروع آزمایش )صفحه نازک( می TLCموجب تأخیر در ظهور لکه بر روي پلیت  pH کاهش 

pH  نمونه را با نوارpH  تعیین نموده و در صورت pH  میکرولیتر  10متر نمونه ادرار میلی 10به ازاي هر  7کمتر از

 رسانید. 7-8را به میزان  pHآمونیاک اضافه کرده و 

 

 روش انجام آزمایش:

 هاي دربچه و محفظه خالء قرار دادیم.هاي استخراج را در حفرهستون-1

 رساندیم. bar  0.3-0.2فشار پمپ را تا حد ➢

 پمپ را خاموش کردیم. ➢

 اي از بین بردیم.فاصله بین پنبه و رزین داخل ستون را به آرامی توسط یک میله شیشه ➢

دقیقه دوباره پمپ  2را به هر ستون اضافه کردیم، پس از حدود  ph  8.5-9را با   Activatorمتر بافر سه میلی -2       

 تنظیم نمودیم. bar0.1را روشن کرده و فشار پمپ را حدود 

 متر از نمونه ادرار مورد آزمایش را به هر ستون اضافه کردیم.یلیم 10 -3      

 باشد.فشار پمپ خالء تا تخلیه کامل ادرار براي مقدار قبلی ثابت می

 Fixative 8.5-8.2  pHمتر بافر میلی 5پس از تخلیه، پنبه درون هر ستون را برداشتیم. به هر ستون استخراج مقدار  -4

 کامل انجام گیرد. )فشار پمپ تا تخلیه کامل روي مقدار قبلی ثابت است(.اضافه کردیم تا تخلیه 

دقیقه صبر کردیم تا عمل تخلیه و خشک شدن  15افزایش داده و  bar0.3 پس از تخلیه بافرها، فشار پمپ خالء را تا  -5

 کامل صورت گیرد.

کدئین  –نانوگرم استاندارد مورفین  300همراه با در هر بار آزمایش، یک ستون نیز به عنوان شاهد از نمونه ادرار منفی -6

 به ازاي هریک میلی متر نمونه استفاده شد.

ماري یا صفحه داغ اي که روي بنها را در بشرهاي انگشتانهاي مخصوص قرار دادیم و نوک آنها را روي جا لولهستون-7

 اند، قرار داده شد.چیده شده

 متیلیک مرغوب اضافه کردیم تا عمل استخراج انجام گیرد.لیتر الکلمیلی 3استخراج مقدار هاي به هر یک از ستون -8

 انجامد.دقیقه به طول می 15گیرد، معموالً حدود عمل استخراج که  همراه تبخیر انجام می -9

 پس از انجام عمل استخراج و تبخیر، بشرها از روي بن ماري یا صفحه داغ برداشته شد. -10

 را آماده کردیم. (TLCهاي کروماتوگرافی با الیه نازک )فحهص -11

متر از میلی 8کش و مداد یک خط به آرامی کشیدیم و روي خط را با فاصله متر با خط)از پایین پلیت حدود یک سانتی

 گذاري کردیم(.هم، جهت گذاشتن لکه نشانه

 گراد قرار دادیم.درجه سانتی 110تا  80دقیقه روي حرارت  20گیري به مدت را قبل از لکه TLCاي هاي شیشهصفحه
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 ها را از ابتداي آزمایش در همین حرارت قرار دهیم.یادآوري: بهتر است براي اطمینان بیشتر پلیت

گذاري ها لکهقطره متانول حل کرده و روي نشانه 4الی  3گذاري، حاصل استخراج داخل هر بشر را با براي عمل لکه -12

 شد.

 فاز متحرک تهیه و داخل تانک ریخته شد. -13

لیتري( این فاز براي یک صفحه میلی 1پت قطره آمونیاک )با پی 3گرم کلروفرم و میلی 6لیتر الکل متیلیک، میلی 0.7

TLC 10×10  سانتی متري کافی است. 5×10یا دو صفحه 

 برابر تهیه گردد. 2رونده تر تانک کروماتوگرافی، بهتر است فاز باالتوجه: جهت اشباع سریع

 گذاري شده را به آرامی داخل تانک قرار داده و درب تانک را کامالً بستیم.صفحه لکه -14

متر به لبه باالیی صفحه مانده( صفحه از تانک بیرون متر باال رفت )یعنی یک سانتیسانتی 8هنگامی که فاز متحرک  -15

 انجامد(.طول میدقیقه به  20آورده شد )این مرحله حدود 

حدود یک دقیقه در فضاي آزمایشگاه نگه داشته تا خشک شود و سپس آن را به آرامی روي صفحه  TLCصفحه  -16

 دقیقه قرار داده شد. 8گراد به مدت درجه سانتی 110تا  80گرم با دماي 

 مید(.دقیقه به طول انجا 3تا  2را در فضاي آزمایشگاه خنک کردیم )این عمل  TLCصفحه  -17

 هاي مشکوک، از اسپري مخصوص کلرو پالتینات استفاده شد.براي آشکارسازي نمونه -18

دقیقه صبر کردیم تا صفحه به طور کامل خشک شود. پلیت در محل تاریک  20تا  15پس از اسپري کردن، به مدت  -19

هاي هاي ظاهر شده را با لکهآنگاه لکهدقیقه یک بار بررسی شد،  15تا  10داري شد و تا یک ساعت پس از اسپري هر نگه

 استاندارد مقایسه و نتایج به دست آمده را تفسیر و گزارش کردیم.

 

 

  یافته ها

ي دقیق، گذارنمرههاي به دست آمده از انجام این پژوهش، پس از کدگذاري متغیرها و به منظور تجزیه و تحلیل داده

ي شده در سه بخش آورجمعي هادادهمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.   SPSS-20افزار نرمبا کمک  هاداده

 تجزیه و تحلیل شد: 

 (ها )فراوانی و درصدشناختی آزمودنیهاي جمعیتبخش اول، ویژگی

 بخش دوم، آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش 

  کلوموگروف اسمیرنوفبخش سوم، آمار استنباطی شامل 

 هاي جمعیت شناختیویژگی

 گیرد.در این قسمت، متغیرهاي جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می
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 ها بر اساس جنسیت:توزیع فراوانی آزمودنی

 تیبر اساس جنس ها¬یآزمودن یفراوان عیتوز. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 0.59 28 مرد

 0.41 22 زن

 0.100 50 جمع

درصد( زن  41نفر ) 22درصد( مرد و  59نفر ) 28هاي پژوهش شود، از میان آزمودنیمشاهده می 1طور که در جدول همان

 هستند. 

 
 تیبر اساس جنس ی هاآزمودن یفراوان عیتوز. 1نمودار 

 :هاها بر حسب سن آنفراوانی آزمودنی توزیع

 برحسب سن هایآزمودن یفراوان عیتوز. 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی هاآزمودنیسن 

30-20 16 34.39 

40-30 21 40.83 

50-40 13 24.78 

 0.100 50 جمع

 

 
 . توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن2نمودار 
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در طبقه درصد  40.83، سال 20-30ها در طبقه سنی آزمودنیدرصد از  34.39 ،شودیم مشاهده 2 که در جدولهمانطور 

 .سال قرار داشتند 40-50درصد نیز در طبقه سنی  24.78سال و  30-40سنی 

 آمار توصیفی

 ي به دست آمده از پژوهش ارائه شده است.هادادهدر این بخش اطالعات توصیفی 
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 توزیع میزان سرب در معتادان و افراد عادي:

 سرب خون در گروه معتادان زانیم یفراوان زانیم. 3جدول 

میزان سرب موجود در 

 سرم خون

 درصد تعداد

25> 14 59 

μg/dl 35-25 7 31 

μg/dl 45-36 2 5 

μg/dl 45< 2 5 

 

 يسطح سرب خون در گروه افراد عاد یفراوان زانیم. 4جدول 

میزان سرب موجود در سرم 

 خون

 درصد تعداد

25> 9 36 

μg/dl 35-25 8 34 

μg/dl 45-36 4 15 

μg/dl 45< 4 15 

میزان سرب موجود در سرم خون افراد معتاد در مقایسه با میزان سرب  ،شودیم مشاهده 4و  3 که در جدول گونههمان

 قرار دارد.  <25موجود در سرم خون افراد عادي از فراوانی باالتري در 

 در معتادان و افراد عادي: توزیع میزان هشت هیدروكسی دي گوانین

 میزان فراوانی هشت هیدروکسی دي گوانین در گروه معتادان

 در گروه معتادان نیگوان يد یدروكسیهشت ه یفراوان زانیم. 5جدول 

هیدروكسی 

 گوانین

 درصد تعداد

64ng/ml 10 31 

32ng/ml 5 20 

16ng/ml 4 19 

8ng/ml 3 15 
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گوانین در گروه افراد  میزان فراوانی هیدروکسی 

 عادي

 يدر گروه افراد عاد نیگوان یدروكسیه یفراوان زانیم. 6جدول 

 

 

 

 

بین  ،شودیم مشاهده 6و   5 که در جدول گونههمان

گوانین افراد معتاد در  میزان فراوانی هیدروکسی 

اي تفاوت قابل مالحظه مقایسه با افراد سالم 

 وجود ندارد.

 توزیع میزان مالون دي آلدئید در معتادان و افراد عادي:

 در گروه معتادان دیآلدئ يمالون د یفراوان زانیم. 7جدول 

مالون دي 

 آلدئید

 درصد تعداد

64nmol/ml 8 30 

32nmol/ml 7 27 

16nmol/ml 4 14 

8nmol/ml 5 20 

4nmol/ml 1 7 

 

 يدر گروه افراد عاد دیآلدئ يمالون د یفراوان زانیم. 8جدول 

مالون دي 

 آلدئید

 درصد تعداد

64nmol/ml 9 33 

32nmol/ml 7 27 

4ng/ml 3 15 

هیدروكسی 

 گوانین

 درصد تعداد

64ng/ml 9 28 

32ng/ml 6 24 

16ng/ml 5 18 

8ng/ml 2 14 

4ng/ml 3 16 
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16nmol/ml 5 20 

8nmol/ml 2 10 

4nmol/ml 2 10 

بین میزان فراوانی مالون دي آلدئید افراد معتاد در مقایسه با افراد سالم  ،شودیم مشاهده 8و  7که در جدول گونههمان

 تفاوت قابل مالحظه اي وجود ندارد. 

 نتایج اساس بر و شودپرداخته می پژوهش متغیرهاي مورد درذکور م آزمون از حاصل نتایج بررسی به مرحله این در

 شود.می انتخاب تحقیق فرضیات صحت بررسی براي مناسب آزمون حاصل،

 

 رنوفیاسم -آزمون كولموگروف جهینت. 9جدول 

 سطح معناداري هاشاخص

 0.723 سرب

 0.443 هشت هیدروکسی دي گوانین

 0.546 مالون دي آلدئید

 

 خطا مقدار از بزرگتر متغیرهاي پژوهش براي داري معنی سطح مقدار چونشود، مشاهده می 9همانطور که در جدول 

 . باشدمی نرمال توزیع داراي هر یک از متغیرها فراوانی توزیع بنابراین ت،اس 0.05

 نفر زن بودند.  22نفر مرد و  28هاي پژوهش از میان آزمودنی

 50تا  40درصد نیز  24.78سال سن و  40تا  30درصد  40.83، سال سن 30تا  20هاي پژوهش آزمودنیدرصد از  34.39

 .سال سن داشتند

 11.47 ،پلمیدفوقدرصد  36.21 درصد دیپلم، 22.01، دیپلم رهاي پژوهش زیاز آزمودنی درصد 19.17سطح تحصیالت 

 .بود تحصیالت تکمیلیدرصد  7.14درصد لیسانس و 

درصد  8.52، درصد کارمند 5.04 ،بیکاردرصد  27.52هاي پژوهش به این صورت بود که وضعیت شغلی آزمودنی

 در شغل آزاد مشغول به کار بودند. 19.31درصد کارگر و  39.61، بازنشسته

درصد  3817.38سال و  5درصد  25.22سال،  4درصد  27.18سال سابقه مصرف مواد،  3درصد از افراد معتاد داراي  30.22

 سال داراي سابقه مصرف مواد بودند.  5بیشتر از 

( از سایر مواد بیشترین 33.53عتیاد به انواع مواد از جمله تریاک، هروئین، کوکائین، حشیش و ....؛ تریاک )همچنین از بین ا

 درصد را به خود اختصاص داد.
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  گیريبحث و نتیجه

 فرضیه اول: میزان سرب موجود در سرم خون زنان معتاد بیشتر از سطح نرمال در زنان عادي است. 

ي نمرات زنان معتاد و زنان عادي در میزان هانیانگیم سهیمقا هاي مستقل به منظورتی نمونه آزمون جینتا ،10 جدول در

 ارائه شده است.سرب موجود در سرم خون 

 

 ينمرات زنان معتاد و زنان عاد يهانیانگیم سهیمقا يمستقل برا هاي نمونه یآزمون ت. 10جدول 

 میانگین تعداد هاي متغیرشاخص
2SEM 

درجه 

 آزادي

t  سطح

 معناداري

میزان 

 سرب

 0.001 4.66 48 7.11 21.76 25 زنان معتاد

 13.78 8.84 25 زنان عادي

تفاوت معناداري را نشان داده است. شود، میانگین نمرات سرب در زنان معتاد و زنان سالم، می 10همان گونه که در جدول 

اطمینان  0.95کمتر است. از این رو فرض محقق با  0.05( از سطح معناداري 0.001بدین منظور که مقدار سطح معناداري )

 شود. به عبارت دیگر، میزان سرب موجود در سرم خون زنان معتاد بیشتر از سطح نرمال در زنان عادي است.تأیید می

 یزان سرب موجود در سرم خون مردان معتاد بیشتر از سطح نرمال در مردان عادي است. فرضیه دوم: م

ي نمرات مردان معتاد و مردان عادي در میزان هانیانگیم سهیمقا هاي مستقل به منظورتی نمونه آزمون جینتا ،11 جدول در

 ارائه شده است.سرب موجود در سرم خون 

 يمردان معتاد و مردان عاد يهانیانگیم سهیمقا يمستقل برا هاي نمونه یآزمون ت. 11جدول 

 میانگین تعداد هاي متغیرشاخص
SEM 

درجه 

 آزادي

t  سطح

 معناداري

میزان 

 سرب

 0.001 4.87 48 6.73 22.78 25 مردان معتاد

 12.21 10.11 25 عاديمردان 

شود، میانگین نمرات سرب در مردان معتاد و مردان سالم، تفاوت معناداري را نشان مشاهده می 11همان گونه که در جدول 

کمتر است. از این رو فرض محقق با  0.05( از سطح معناداري 0.001داده است. بدین منظور که مقدار سطح معناداري )

اطمینان تأیید می شود. به عبارت دیگر، میزان سرب موجود در سرم خون مردان معتاد بیشتر از سطح نرمال در مردان  0.95

 عادي است.

 
2 Standard Eror of Mean 
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موجود در سرم خون زنان معتاد بیشتر از سطح نرمال  نیگوان يد یدروكسیهفرضیه سوم: میزان هشت 

 در زنان عادي است.

ي نمرات زنان معتاد و زنان عادي در میزان هانیانگیم سهیمقا هاي مستقل به منظورتی نمونه آزمون جینتا ،12 جدول در

 ارائه شده است.موجود در سرم خون  نیگوان يد یدروکسیههشت 

 

 ينمرات زنان معتاد و زنان عاد يهانیانگیم سهیمقا يمستقل برا ينمونه ها یآزمون ت. 12جدول 

 میانگین تعداد شاخص هاي متغیر
SEM 

درجه 

 آزادي

t  سطح

 معناداري

میزان هشت 

هیدروكسی دي 

 گوانین

 0.647 0.94 48 6.50 23.11 25 زنان معتاد

 6.52 23.76 25 زنان عادي

شود، میانگین نمرات هشت هیدروکسی دي گوانین در زنان معتاد و زنان سالم، مشاهده می 12همان گونه که در جدول 

 تفاوت معناداري را نشان نداده است.

بزرگتر است. از این رو، فرض محقق رد شده و  0.05( از سطح معناداري 0.647بدین منظور که مقدار سطح معناداري )

 شود. دلیلی براي رد فرض صفر وجود ندارد و تأیید می

 پیشنهادات

االمکان افزایش دهند و از شهرها هاي مورد مطالعه خود را حتیشود تا نمونههاي آتی پیشنهاد میبه پژوهشگران در پژوهش

 و مراکز درمانی بیشتري نیز استفاده کنند. 

اي مشابه در این زمینه، انجام مطالعات و از سویی کمبود مطالعات مقایسه با توجه به محدود بودن حجم نمونه مطالعه حاضر

دار هاي معنیهاي بزرگتري از افراد معتاد به اپیوم )خوراکی، استنشاقی و تزریقی( و گروه کنترل براي تایید تفاوتبا گروه

ها و پیامدهاي مسمومیت با سرب که هزینه رسد. همچنین با توجه به این نکتهمشاهده شده در این مطالعه ضروري به نظر می

با کاهش و حذف منابع مواجهه و تشخیص زودهنگام سطوح باالي سرب در خون، به کلی قابل پیشگیري است، در این 

هاي اولیه نقش فعالی را در پیشگیري و تشخیص زودهنگام بیمارانی که در هاي مراقبتزمینه ضروري است که کلینیسین

 مواجهه شناخته شده با سرب قرار دارند، ایفا کنند.هاي معرض روش
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