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 خالصه

داری ماه هومیت طوالنی از غذا و روز  اثرات محر  .اری ماه رمضان یک الگوی منظم پرهیز از غذا در مسلمانان جهان است            د روزه :سـابقه و هدف   
هم ) IGF-1(در مورد فاکتور رشد شبه انسولین       .  یکسان نمی باشد   )LDL(چگال   لیپوپروتئینهای کم  از جمله    فاکتورهار بسیاری از    برمضان  

 .آنها انجام گرفته است و ارتباط IGF-1 و LDLداری در ماه رمضان بر میزان ه هدف بررسی اثر روزااین مطالعه ب. گزارشی وجود ندارد
  IGF-1 غلظت سرمی. در این مطالعه نیمه تجربی شرکت داشتند)  مرد72 زن و  60(افـراد بـالغ سـالم داوطلب          نفـر از   132 :مـواد و روش هـا     

آنالیز . شد اندازه گیری    ) ماه رمضان  28 و   14یک هفته قبل و در روزهای       ( نوبت   3از طریق محاسبه در      LDL بوسیله روش رادیوایمونواسی و   
 .  و رگرسیون پیرسون انجام گردیدANOVA  ، T-test Pairedآماری بوسیله آزمون 

 LDL اما کاهش واضح غلظت      ، در دو جنس و در کل گروه وجود نداشت         IGF-1 در این مطالعه تغییر قابل توجهی در غلظت سرمی           :یافته ها 

 .سرم مشاهده گردید
 .هددرا به طور قابل توجهی کاهش می LDL ولی ، نداردIGF-1رمی ثیری بر غلظت سأداری تهروز :یگیرنتیجه

  ماه رمضان،ارید روزه، LDL،IGF-1 : کلیدیگانواژ 
 
 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه غدد -1

 استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه غدد -2

 هران، گروه غدد پزشک، دانشگاه علوم پزشکی ت-3

4- PhDگروه غدد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 

 27/11/81: تاریخ دریافت مقاله      مژگان سنجریدکتر : پاسخگو

 7/3/84 :تاریخ تایید مقاله    خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی 

 
 مقدمه

 مـاه مـبارک رمضان ماه نهم سال قمری است که طی آن            
 تـا غـروب خورشید از خوردن و آشامیدن   سـحرگاه مسـلمانان از    

داری در ماه مبارک رمضان بر      هطول مدت روز  . کنـند مـی اجتـناب   
سال خورشیدی واقع شده باشد      حسـب ایـنکه در چـه فصـلی از         

 .متفاوت است

IGF-1،      باشد که بسیاری از    می فاکتور رشد شبه انسولین
یرمستقیم از طریق آن    یک هورمون رشد بطور غ    ژتاثـیرات فـیزیولو   

 تحت تاثیر فاکتورهای    سرم عمیقاً  IGF-1 غلظت .شودمـی انجـام   
سطح این عامل طی بلوغ افزایش یافته   .یک است ژفیزیولومخـتلف   

 با افزایش سن بیش     ، و متعاقباً  رسد می سالگی به حداکثر     16و در   
در زنان بیشتر از     IGF-1 غلظت. یـابد مـی  کـاهش    درصـد  80از  

ه سنتز  کنندمهمترین عامل تعیین   )GH (رمون رشد  هو .مـردان است  
IGF-1      شرایط هیپوکالریک موجب افزایش    . بـه وسـیله کبد است

 در کاشکسی،   IGF-1  می شوند، بنابراین سطح    GHمقاومـت بـه     
 IGF-1در آکرومگالی، سطح    . یابدمیکاهش  سوءتغذیه و سپسیس    

  خطی محاکی از وجود یک ارتباط لگاریتمی       ست که   همـواره باال  
 .)1( می باشد GHبا غلظت 

داری در افراد بالغ سالم     هاثرات متابولیک و اندوکرین روز    
(محرومیت کوتاه مدت از غذا      سد  رمینبه نظر   . مطالعه شده است  

( ثـیر واضـحی بر میزان فاکتور رشد شبه انسولین         أت)  سـاعت  36
IGF-1 (   داشـته باشـد )7( اما محرومیت طوالنی مدت از غذا     ) 2 

 ارتــباط .)3( را کــاهش مــی دهــد IGF-1می غلظــت ســر) روز
در وضعیت غیرگرسنگی گزارش     LDL  و IGF-1معکوسـی بیـن     

امـا در بیماران مبتال به اکرومگالی کاهش میزان         ). 4(شـده اسـت     
IGF-1 5( میزان کلسترول نداشته استبا  ارتباطی.( 

داری ماه رمضان بر    هتاکـنون مطالعه ای در مورد تاثیر روز       
 سرم در   LDL اما کاهش غلظت     ، منتشر نشده   سرم IGF-1غلظت  

در این مطالعه اثر روزه داری      ). 6( مـاه رمضان گزارش شده است     
مـاه رمضـان بـا الگوی منظم مصرف و اجتناب از مصرف غذا بر               

و ارتباط این پارامترها با هم بررسی        IGF-1, LDLغلظت سرمی   
 .گردید
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 اهشمواد و رو
 زن و  60( ورت داوطلبانه  نفر از افراد سالم بالغ به ص       132

ــرد72 ــه )  م ــن مطالع ــیمهدر ای ــی شــرکت کــردندن همــه . تجرب
هر فرد . کنندگان طالب یک حوزه علمیه در شهر ری بودند    شرکت
قـبل از ورود بـه مطالعه مورد معاینه عمومی قرار           بررسـی   مـورد   
5/0(با دقت   ) بدون کفش (  قـد و وزن به روش استاندارد       .گرفـت 

نمایه توده  گیری و   هدر دو نوبت انداز    )لومترکی 1/0(و   )سـانتیمتر  
محاسبه ) وزن تقسیم بر مجذور قد    ( بر اساس فرمول     )BMI(بـدن   

نحوه انجام آن برای      هدف مطالعه و   تحقیق، قبل از شروع     .گـردید 
شـرکت کنندگان به طور کامل توضیح داده شد و رضایتنامه کتبی            

ق در پژوهش   این مطالعه توسط کمیته اخال    . از آنهـا اخـذ گـردید      
5کنندگان برای مدت  کتشر. یید شد أدانشگاه علوم پزشکی تهران ت    

 روز از ماه رمضان     25 سـاعت در روز بـه مدت حداقل          0±5/11/
 کنندگان شرکت نمونه خون از     3در طی این مطالعه     . روزه بودنـد  
 نمونـه اول یک هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضان          . گرفـته شـد   

و نمونه دوم و سوم در      ) از شب قبل   سـاعت ناشتایی     12پـس از    (
) هر دو یک ساعت قبل از غروب آفتاب    ( ماه رمضان    28و   24روز  

 و درجه سانتیگراد نگهداری     -70نمونـه های خون در      . تهـیه شـد   
 IGF-1 غلظت سرمی . بالفاصله قبل از انجام آزمایش ذوب شدند      

.Bio Source Europe S.A (کل بوسیله روش رادیوایمونواسی

 کلسترول و گلسیرید،ی ترو ) شـده از شـرکت کاوشـیار      تهـیه  ،
HDL  بـا اسـتفاده از کیت   MAN)تهیه شده از شرکت کاوشیار( 

با استفاده از فرمول فریدوالد      LDLگیری و   هبا دستگاه آنالیزر انداز   
 .محاسبه گردید

 

 آنالیز آماری
 مورد تجزیه و تحلیل     SPSSافزار  مها با استفاده از نر    ه داد

.  بیان شدند) انحراف معیار± (نتایج به صورت میانگین. دنقرار گرفت
  بـرای ارزیابـی تفـاوت   Paired T-Test, Anovaاز آزمونهـای  

LDL و  IGF-1   نمایـه تـوده بدن      نمونـه و مقـدار     3 در )BMI (
 در  P<0.05سطح معنی دار بودن اختالف آماری       . اسـتفاده گردید  

همبستگی بین  از رگرسیون پیرسون برای بررسی       .نظـر گرفـته شد    
 .استفاده شدBMI   وIGF-1  وLDLتغییرات غلظت سرمی 

 

 نتایج
 سال  11/22±97/7متوسط سن شرکت کنندگان در مطالعه       

روز  ،7/22±9/3  قــبل از مــاه رمضــان آنهــاBMI میانگیــن .بــود
 ماه  بیسـت و هشتم    و در روز     7/22±3/4 مـاه رمضـان      چهـاردهم 

1جدول ( .ع به دست آمدکیلوگرم بر متر مرب  7/22±3/4رمضان نیز   
 ( 

 

 بالغین سالم   BMI سرم وIGF-1,LDL مقایسه میانگین -1جدول 
 رمضان 28 و 14 روز  وقبل از  ماه رمضانیک هفته 

 

قبل از ماه 
نمونه (رمضان 
 )اول

 14روز 
 )نمونه دوم(

 28روز 
 )نمونه سوم(

P value 
 

IGF-1 6/56±6/289 1/77±2/28 5/61±3/287 NS* 

LDL 9/72± 9/123 2/50± 4/112 4/25± 4/79 05/0< 

BMI 9/3±7/22 3/4± 7/22 3/4± 7/22 NS 

* Non Satisfactory 
 

 قبل از ماه رمضان    در کل نمونه ها      LDL میانگیـن غلظت  
 و روز بیست و هشتم 4/112 ± 2/50م روز چهارده ،9/72±9/123
تفاوت  که   )1جدول  ( .بودمیلـی گـرم در دسـی لیتر          4/25±4/79

ـ  غلظت  میانگین   . مشاهده شد   بیـن نمونـه اول و سـوم        یی دار معن
LDL            در روز   ،5/119±5/27در افـراد مذکـر قـبل از ماه رمضان

  بود 2/78±9/22 و در روز بیست و هشتم        3/134±3/55 مچهـارده 
  )2جدول(
 

 افراد مذکر  BMIسرم و IGF-1,LDL  مقایسه میانگین -2جدول 
  رمضان28 و 14 روز  وقبل از  ماه رمضانیک هفته 

 

 قبل از ماه 

نمونه (رمضان 
 )اول

 14روز 

 )نمونه دوم(

 28روز 

 )سوم نمونه(
P value 

 

IGF-1 6/32 ± 281 1/56 ± 1/280 9/44± 3/285 NS 

LDL 5/27 ± 5/119 3/55± 3/134 9/22±2/78 05/0< 

BMI 6/3 ± 2/22 9/3 ± 8/21 9/3±9/21 NS 
 

در افراد   و یز دیده شد  تفاوت معنی دار در این گروه ن      که  
 . بدست آمد   8/80  و 4/86±1/25 ،9/129±5/27مونـث بـه ترتیب      

 ،وجود داشت ار در این گروه نیز      دتفـاوت معنـی    کـه    )3جـدول (
/7±9/3قبل از ماه رمضان  هادر کل نمونه IGF-1 میانگیـن غلظت  

/7±3/4 و در روز بیست و هشتم        7/22±3/4 مدر روز چهارده   ،22
2±6/3انگین در افراد مذکر قبل از ماه رمضان         این می ) 1جدول (22

9±9/3 و در روز بیست و هشتم        8/21±9/3 مدر روز چهارده   ،22/
در افراد مونث به ترتیب      و) 2جدول( . نانوگـرم در میلیمتر بود     21/
 )3جدول(.  بود1/23±6/4  و5/4±8/23 ،2/4±3/23

  افراد مونث BMI سرم وIGF-1,LDL مقایسه میانگین -3جدول 
  رمضان28 و 14 روز  وقبل از  ماه رمضانک هفته ی

 

قبل از ماه 
 رمضان 

 )نمونه اول (

 14روز 
 )نمونه دوم(

 28روز 
 P value )نمونه سوم(
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IGF-1 75± 9/299 4/96 ± 284 2/11± 1/289 NS 
LDL 5/27±9/129 1/25±4/86 8/80 05/0< 

BMI 2/4±3/23 5/4±8/23 6/4±1/23 NS 

 
 از نظر  IGF-1 عـه حاضـر تغییرات    در مجمـوع در مطال    

 سرم در   LDLمیانگین غلظت   ).  P =46/0( ار نبود دآمـاری معنـی   
هم در مردان نسبت به قبل از ماه          رمضـان هـم در زنان و       28روز  

 BMI در این مطالعه     .کاهش یافت اری  دبـه طـور معنـی     رمضـان   
و وزن   IGF-1 همچنیـن بیـن غلظت    . تغیـیرات واضـح نداشـت     

اما همبستگی اندکی   ) r=09/0و   P=35/0 (مشـاهده نشد  ارتباطـی   
03/0( مشاهده شد    LDL و تغییرات    IGF-1بیـن غلظـت سرمی      

P< 226/0 وr(. 
 

 بحث
اسـالمی یک بحث جدید در        مطالعـه اثـرات روزه داری     

تاکنون مطالعه مشابهی در    ). 8،7( شدازمیـنه غدد و متابولیسم می ب      
حرومیت از غذا انجام نشده      و این نوع م    IGF-1زمیـنه ارتباط بین     

 .است
 داری اسالمیهدر ایـن مطالعـه نشان داده شد که در روز  

IGF-1  اما  اری نداشته،   د تغییر معنیLDL   ار کاهش  د به طور معنی
 وجود  LDL و   IGF-1یافـته و ارتـباط مثبـت ضعیفی بین میزان           

 .دارد
Savendahl       و همکـاران نشان دادند که ناشتایی طوالنی 

 .)3(  سرم می گرددIGF-1ش واضح غلظت مدت موجب کاه
د که محرومیت   ن مطالعـات حیوانی و انسانی نشان می ده       

 IGF-1 سبب کاهش غلظت  )  ساعت 48-72( غذایـی کوتاه مدت   
داری به مدت حدود    هدر مطالعه حاضر روز    ).9-12( سرم می گردد  

ثـیری بر غلظت سرمی     أ روز ت  25روز بـه مـدت       سـاعت در     12
IGF-1  عمـر فرم آزاد  نـیمه    . نداشـتIGF-1  6  دقیقه است اما

بسـیار طوالنی تر است   IGFBP3-IGF-1 نـیمه عمـر کمـپلکس     
داری در  ه که بیشتر از طول مدت روز      .)13( ) سـاعت  16حـدود   (

هنگامـیکه روزه داری خاتمه می یابد و غذا         . مطالعـه مـا مـی باشـد       
در صورتی که رژیم غذایی حاوی      )  افطار(مصـرف مـی گـردد       

 سرم به سرعت به میزان قبل       IGF-1فی باشد غلظت    پروتئین کا 
 ).14( داری باز می گرددهاز روز

در بالغین   IGF-1  غلظت سرمی  این پژوهش بـر اسـاس     
داری مـنظم در مـاه رمضـان تغییر واضحی پیدا           ه روز  طـی  سـالم 

داری هنمـی کـند کـه شـاید علت آن کوتاهتر بودن طول زمان روز      
مدت .  باشد IGF-1-IGFBP3نسـبت بـه نـیمه عمـر کمپلکس          

 ساعت بود و به اندازه  ای که بتواند          12 روزه داری در ایـن مطالعـه      
 .  را تغییر دهد طوالنی نبودIGF-1غلظت 

 نفـر از افراد بالغ      9 و همکـاران،     Aimarettiدر مطالعـه    
گروه ( طبیعی  نفر از افراد   20مبـتال بـه کمـبود هورمـون رشـد با            

 پس از   ،دند، مقایسه شدند  کـه از نظر سنی یکسان شده بو       ) کنـترل 
 در هـر دو گروه      IGF-1  سـاعت محرومیـت از غـذا غلظـت         36

در ایـن مـورد نـیز بـه نظر میرسد طول زمان             ). 2( تغیـیری نکـرد   
 .باشد IGF-1ر یداری عامل موثری بر تغیهروز

Savendahl       و همکـاران نشان دادند که ناشتایی طوالنی 
حاضر  در مطالعه    .)3(  سرم می گردد   LDLلظت  موجـب افزایش غ   
قابل توجهی   در مقایسـه با میزان پایه بطور       LDLغلظـت سـرمی     
 یاد شده جمعیت هدف در مطالعه ما مشابه مطالعه        . کـاهش یافـت   

ا به هر حال الگوی محرومیت از غذا در         ما) افراد سالم و الغر   (بود  
 . اشتاین مطالعه تفاوت د

داری ماه  هپاسـخ به روز    سـرم در     LDL کـاهش غلظـت   
 سرم LDLممکنست سطح   ). 6( گزارش شده است  نیز   رمضان قبالً 

دوره منظم (الگـوی خاص محرومیت از غذا در ماه رمضان         بعلـت   
 .کاهش یابد) پرهیز از غذا مصرف و

ــن    ــوس بی ــباط معک ــعیت  LDL وIGF-1ارت در وض
اط ارتبحاضر اما در مطالعه   ).4(بود   گزارش شده    غیرگرسنگی قبالً 

 .شت وجود داLDL و IGF1مثبت ضعیفی بین میزان 
 

 یگیرنتیجه
غاز سنین  آداری اسالمی از    هروزعمل به   با توجه به اینکه     

توصیه )  سالگی 15 سالگی و در پسران از       9در دخـتران از     (بلـوغ   
 و هورمون   IGF وجود کافی  در این سنین     شـده است و از طرفی     

 که سطح   هددمیشان  رشـد بـرای فرد ضروری است، این مطالعه ن         
داری تغییر قابل مالحظه ای ندارد و از        ه در اثر روز   IGF-1سرمی  

. ایـن جهت تهدیدکننده سالمت حتی در سنین رشد نیز نمی باشد           
. تواند به حفظ سالمت فرد نیز کمک کندمی LDLبعالوه با کاهش    

 مانند  IGF-1نظـر بـه اهمیـت حضـور پروتئیـنهای حمل کننده             
IGFBP3   د در مطالعات مشابه میزان    شومیتوصیه IGFBP3 یز  ن

گیری گردد و همچنین مطالعات مشابهی در گروههای سنی         هانـداز 
 . سال انجام پذیرد9-18 خاص مثالً

 
  تقدیر و تشکر

نویسـندگان مقالـه مراتـب سـپاس خود را از خانم دکتر             
بـندریان، آقای دکتر جوادی، دکتر شفائی و سایر کارکنان  محترم           
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کـز تحقـیقات غـدد درون ریـز و متابولیسم و تمام      آزمایشـگاه مر  
شـرکت کنـندگان در مطالعـه به جهت همکاری خوب آنها اعالم             

 .می دارند
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