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  داري بر ترشح اشک و فشار چشم  اثر روزه-خواه دکتر زهرا رباني
 

٤٨٥

Effect of Religious Fasting on Basal Tear Secretion, Tear Break up Time  
and Intraocular Pressure 

 
Rabbanikhah Z, MD; Javadi MA, MD; Karimian F, MD; Rouhani MR, MD; Zamani M, MD; Banaee T, MD; 

Fallahi B, MD; Sanagoo M, MSc 
 
Purpose: To compare the effect of religious fasting on basal tear secretion (BTS), tear break up time (TBT) 
and intraocular pressure (IOP) in Ramadan 2005.  
Methods: One-hundred fifty-six healthy male volunteers less than 40 years of age from Tehran, Zahedan, 
Ahvaz, Mashhad and Tabriz with no ocular and systemic disease participated in this study. Weight, urine 
specific gravity, BTS, TBT and IOP were measured at 8:00 AM one week before as well as at 8:00 AM and 
5.00 PM in the third week of Ramadan. 
Results: Mean age of participants was 30±5.9 years. Duration of fasting was 12-13 hours. Mean TBT, BTS 
and IOP decreased by 1.8 second (P<0.0001), 2.1 mm (P<0.0001) and 0.5 mmHg (P<0.0001), respectively at 
5:00 PM in the third week of Ramadan compared to 8:00 AM one week before Ramadan. IOP reduction was 
not clinically significant. 
Conclusion: Significant decrease in BTS and TBT was seen after three weeks of religions fasting. 
 
• Bina J Ophthalmol 2007; 12 (4): 485-491. 

 
  

  داري بر ميزان ترشح پايه و زمان گسست اشك و فشار چشم در افراد سالم تاثير روزه
  

  ، ٦، دآتر توآا بنايي٥، دآتر ميترا زماني٤، دآتر محمدرضا روحاني٣، دآتر فريد آريميان٢، دآتر محمدعلي جوادي١خواه دآتر زهرا رباني
  ٨ و معصومه ثناگو٧دآتر بهزاد فالحي مطلق

  
) IOP(ي اشـك و فـشار داخـل چـشم    ) break up(داري بر ميزان ترشح پايه اشك، زمان گسـست    تعيين تاثير روزه:هدف

  .١٣٨٤دار در ماه رمضان سال  افراد سالم روزه
دار داوطلـب شـرکت در     بـر روي مـردان روزه  ١٣٨٤ تحليلي در رمضان سـال      - مطالعه به صورت توصيفي    :روش پژوهش 

  را گونه بيماري سيستميك يا چـشمي       افراد سابقه هيچ  . مطالعه در شهرهاي تهران، زاهدان، اهواز، مشهد و تبريز انجام شد          
 صبح، يك هفتـه قبـل از        ٨ساعت   IOPوزن افراد، وزن مخصوص ادرار، ميزان ترشح پايه و زمان گسست اشك و              . نداشتند

  .گيري شد هفته سوم رمضان اندازهدر ) قبل از افطار( بعد از ظهر ٥ صبح و ٨رمضان و ساعت 
 نفـر از    ٣٢رسي شدند كه از اين تعـداد        بر)  سال ٢٠-٤٠( سال   ٠/٣٠±٩/٥ مرد سالم با ميانگين سني       ١٥٦ تعداد   :هايافته

 بعـد از    ٥ميانگين وزن افراد در ساعت      .  نفر از تبريز بودند    ٢٢ نفر از مشهد و      ٢٦ نفر از اهواز،     ٣٦ نفر از زاهدان،     ٤٠تهران،  
.  داشـت )>٠٠١/٠P( كيلـوگرم كـاهش      ١/١ صبح يـك هفتـه قبـل از رمـضان            ٨ظهر هفته سوم رمضان، نسبت به ساعت        

 گرم بـر    ٤/٢ صبح هفته قبل از رمضان       ٨ بعد از ظهر هفته سوم نسبت به ساعت          ٥ مخصوص ادرار در ساعت      ميانگين وزن 
 بعـد از ظهـر هفتـه سـوم          ٥ساعت   IOPميانگين زمان گسست اشك، ترشح پايه اشك و         ). >٠٠١/٠P(ليتر افزايش داشت    

و ) >٠٠١/٠P(متـر      ميلـي  ١/٢،  )>٠٠١/٠P( ثانيه   ٨/١ صبح يك هفته قبل از رمضان، به ترتيب          ٨رمضان نسبت به ساعت     
  .از لحاظ باليني اهميتي ندارد IOPالبته اين ميزان اختالف . کاهش داشتند) >٠٠١/٠P(متر جيوه   ميلي٥/٠

بـا  . گـردد   دار مشاهده مـي      در طول ماه رمضان، كاهش زمان گسست و ميزان ترشح پايه اشك در افراد روزه               :گيري  نتيجه
از طرفـي بـا    . نجام مطالعه پاييز است؛ احتماالً در فصل گرما اين تغييرات به نحو ديگري خواهند بود              توجه به آن كه زمان ا     
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  )١٣٨٦ تابستان (٤ شماره -١٢ دوره -پزشكي بينا مجله چشم
 

٤٨٦

داري متفاوت از پاسخ افراد سـالم باشـد؛       توجه به آن كه پاسخ افراد داراي خشكي چشم يا گلوكوم ممكن است در اثر روزه               
  .داي نيز در اين افراد انجام پذير گردد که مطالعهپيشنهاد مي

  .٤٨٥-٤٩١: ٤، شماره ١٢؛ دوره ١٣٨٦ بيناپزشکي  مجله چشم •
  
  )e-mail: labbafi@hotmail.com(خواه   دكتر زهرا رباني:گو پاسخ •
  ١٣٨٥ بهمن ٦: تاريخ دريافت مقاله          دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-پزشك  چشم- استاديار-١
  ١٣٨٦ تير ٩: تاريخ تاييد مقاله         شتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد به-پزشك  چشم- استاد-٢
   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-پزشك  چشم- دانشيار-٣
   دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پزشك  چشم- استاديار-٤
   دانشگاه علوم پزشكي اهواز-پزشك  چشم- استاديار-٥
   دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پزشك  چشم- استاديار-٦
   دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پزشك  چشم- استاديار-٧
   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- مركز تحقيقات چشم - كارشناس ارشد آمار حياتي -٨

   مركز تحقيقات چشم- بيمارستان لبافي نژاد - بوستان نهم - پاسداران -تهران  

  
  

 مقدمه
 ساعت از   ١٢-١٧ مسلمانان در طول روز بين       ،     در ماه رمضان  

كنند كه واقع شـدن     ميدن به طور كامل پرهيز مي     خوردن و آشا  
 سـبب   ،داري  ماه رمضان در فصول مختلف با تغيير در طول روزه         

تغييـر در ترشـح پايـه و زمـان          . شود  تاثير در نتايج مطالعات مي    
) IOP(اشك و ميزان فشار داخـل چـشمي         ) break-up(گسست  

قاطعي داري از جمله سواالتي هستند كه هنوز پاسخ           در اثر روزه  
به ويژه در    IOP تغييرات ميزان اشك و      .ها داده نشده است     به آن 

توانــد بــراي چــشم  افــراد دچــار خــشكي چــشم و گلوكــوم مــي
انــد؛  مطالعــاتي كــه تــاكنون انجــام شــده. آميــز باشــد مخــاطره

 در طـول مـاه      ٦-٨ و چـشمي   ١-٥دهنده تغييرات سيستميك    نشان
مايعـات در   كـاهش دريافـت مـواد غـذايي و          . باشـند   رمضان مي 

مدت ممكن است سبب تغييراتي در هماتوكريت و تعادل           طوالني
  . ٧ها شود الكتروليت

تغييرات چشمي افـراد هنجـار      مورد       مطالعاتي كه تاكنون در     
چندين مطالعه در   . اند؛ بسيار محدودند    در ماه رمضان انجام شده    

نتـايج  اند كـه      افراد سالم انجام شده    IOPداري بر     مورد تاثير روزه  
  داري تـاثيري     در بعـضي از مطالعـات، روزه      . انـد   متناقضي داشـته  

 IOP سبب كـاهش     ، و در بعضي مطالعات ديگر     ١و٢نداشت IOPبر  
داري بـر اشـك       يك مطالعه نيز در مورد تـاثير روزه       . ٣و٤ بود شده

   مـاه رمـضان در فـصل زمـستان           مطالعـه،  انجام شـد کـه در آن      

بر ترشح پايه و زمان گسـست       داري تاثيري     واقع شده بود و روزه    
  . ٥اشك نداشت

و  IOPداري بـر           به دليل تناقـضاتي كـه در مـورد تـاثير روزه           
داري بر ميـزان اشـك        مطالعات محدودي كه در مورد تاثير روزه      

وجود داشت؛ تصميم به انجام ايـن مطالعـه جهـت بررسـي اثـر               
  . گرفته شدIOPداري بر ميزان اشك و  روزه

  
  روش پژوهش

 ١٣٨٤ رمـضان    ه تحليلـي در مـا     -  مطالعه به صورت توصيفي      
 شـهر تهـران   ٥و يك هفتـه قبـل از آن در          ) مصادف با ماه آبان   (
، اهواز  )پزشكي الزهرا   مركز چشم (، زاهدان   )نژاد  بيمارستان لبافي (
و ) االنبيـا   بيمارسـتان خـاتم   (، مـشهد    )بيمارستان امام خمينـي   (

دار   ت تعدادي از مردان روزه    با شرك ) بيمارستان نيكوكاري (تبريز  
افراد، سابقه بيمـاري    .  سال انجام شد   ٤٠تر از     داوطلب با سن كم   

سيستميك مثل فشار خـون بـاال، ديابـت، اخـتالل در عملكـرد              
چنـين فاقـد      هـم .  عروقي نداشـتند   -هاي قلبي   تيروييد و بيماري  

سابقه هرگونه بيماري چشمي، ضربه بـه چـشم، عمـل جراحـي             
چنانچه فردي در طول سه هفتـه اول        . بودندچشم و مصرف لنز     

اش را خورده بود؛       روز، روزه  ٣تر از     بيش، به هر دليل،     ماه رمضان 
يـك هفتـه    در   صـبح    ٨معاينات در ساعت    . حذف شد از مطالعه   

بالفاصـله  ( بعـد از ظهـر       ٥ صبح و    ٨قبل از ماه رمضان و ساعت       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

 

  داري بر ترشح اشک و فشار چشم  اثر روزه-خواه دکتر زهرا رباني
 

٤٨٧

تـدا زمـان    اب.هفته سوم ماه رمضان انجام شدند   در  ) قبل از افطار  
 ، سپس)٩ ثانيه است١٠تر از  مقدار طبيعي بيش(گسست اشك 

متـر     ميلـي  ١٠تر از     مقدار طبيعي بيش  ( ترشح پايه اشك     ميزان  
متـر     ميلـي  ١٦±٣مقدار طبيعي   (و در نهايت فشار چشم      ) ٩است

هر سه معاينـه توسـط يـك نفـر          . گيري شد   اندازه) ١٠جيوه است 
  .پزشک در هر مركز انجام شدند چشم

 پـس از تمـاس نـوار        ،گيري زمان گسست اشـك          براي اندازه  
فلورسين با فورنيكس تحتاني و رنگ گرفتن قرنيه، قرنيه توسـط           

 و زمان ظـاهر شـدن    گرديد لمپ بررسي   نور كبالت آبي با اسليت    
سـنج   روي قرنيه توسط زمان) خشك و بدون اشك  (منطقه سياه   

گيـري    انـدازه متوسـط سـه     . گيري شـد    الكترونيكي دستي اندازه  
بـراي  . درپي بـه عنـوان زمـان گسـست اشـک ثبـت گرديـد                پي

 درصد چكانده   ٥/٠گيري ترشح پايه اشك، قطره تتراكايين         اندازه
سـوم خـارجي       دقيقه در يك   ٥به مدت   ) Watson(و نوار شيرمر    

پلك تحتاني قـرار داده شـد و سـپس طـول خـيس آن توسـط                 
نـومتر گلـدمن     بـه وسـيله تو     IOP. گيري گرديـد    كش اندازه   خط

گيري وزن توسط پرستار و به وسيله ترازوي          شده و اندازه    كاليبره
كـش،   كرونـومتر، خـط   . شـدند گيري    شده اندازه   ديجيتالي تنظيم 

كاغذ فلورسين و شيرمر و قطره تتراكايين تمـام مراكـز، از نـوع               
زمــان بــا  وزن مخــصوص ادرار، هــم .يكــسان تهيــه شــده بودنــد

 توســط كارشــناس آزمايــشگاه معاينــات چــشمي در ســه نوبــت
گيري شد اما در تبريز بـه علـت           بيمارستان و با رفركتومتر اندازه    

  .گيري نشد عدم امكان، وزن مخصوص ادرار اندازه

 ٤اخــتالف      حــداقل حجــم نمونــه مــورد نيــاز بــراي يــافتن 
 برابـر   ،٠٥/٠ و خطاي نوع دوم      ٠٥/٠ با خطاي نوع اول      متر  ميلي
بــراي مقايــسه  زوج t آزمــون آمــاري از . نفــر محاســبه شــد٣٤

  سـازي سـنجش مکـرر        هاي مختلف و از مدل      ها در زمان  ميانگين
)Repeated Measurement Model (هاي چندگانـه  براي مقايسه

كننـده در شـهرهاي       گيـري آزمـون     و نيز از بين بردن اثر انـدازه       
  .مختلف استفاده شد

  

  ها يافته
  شـامل  دار بررسي شدند كـه      مرد سالم روزه   ١٥٦     در مجموع   

 نفـر از    ٢٦ نفر از اهـواز،      ٣٦ نفر از زاهدان،     ٤٠ نفر از تهران،     ٣٢
 ١٣ تـا  ١٢داري بـين     طـول روزه  .  نفر از تبريز بودند    ٢٢مشهد و   

 ٤٠ تـا    ٢٠بين  ( سال   ٠/٣٠±٩/٥ميانگين سني افراد    . ساعت بود 
، ٤/٣٢±٧/٤شده در تهـران       ميانگين سني افراد معاينه   . بود) سال

 و تبريـز    ٩/٢٦±٩/٤، مشهد   ٣/٢٧±٠/٦، اهواز   ٥/٣١±٨/٥اهدان  ز
ــود١/٣٢±٦/٥ ــال بـ ــز،   . سـ ــاري تبريـ ــتان نيكوكـ در بيمارسـ

 مركز ديگر،   ٤ها در چشم راست انجام شدند ولي در           گيري  اندازه
ميــانگين  .هــا در هــر دو چــشم صــورت پذيرفتنــد گيــري انــدازه
لعـه در   ها در چـشم راسـت و چـپ افـراد مـورد مطا               گيري  اندازه
  ). ١جدول (داري نداشت  هاي مختلف، اختالف معني زمان

 صـبح يـك هفتـه قبـل از          ٨     ميانگين وزن افـراد در سـاعت        
 بعد از ظهر هفته سـوم رمـضان بـه           ٥ صبح و    ٨رمضان و ساعت    

 كيلـوگرم بـود     ٩/٧٢±٤/١٣ و   ٢/٧٣±٥/١٣،  ٠/٧٤±٥/١٣ترتيب    
  ٨ سـاعت     بعد از ظهر هفته سوم رمضان نسبت بـه         ٥كه ساعت   

ــان  ــبح هم ــط    ص ــور متوس ــه ط ــاهش  ٣/٠روز ب ــوگرم ك  كيل
)٠٠١/٠P<(      صبح يك هفته قبل از رمضان       ٨ و نسبت به ساعت 
 ٨چنـين سـاعت      هـم .  داشـت  )>٠٠١/٠P( كيلوگرم كاهش    ١/١

 صبح يك هفته قبـل      ٨صبح هفته سوم رمضان نسبت به ساعت        
 . )>٠٠١/٠P( كيلوگرم كاهش داشت ٧/٠از رمضان 

 
  هاي مختلف ها در چشم راست و چپ افراد مورد مطالعه در زمان گيري مقايسه ميانگين اندازه -١جدول 

  بعدازظهر هفته سوم رمضان٥  صبح هفته سوم رمضان٨  صبح هفته قبل از رمضان٨

Pميزان  چپ راست Pميزان  چپ راستPميزان  چپ راست  متغير

 ٥/٠ ٩/١٤±٠/١٥٣/٥±٦/٥ ٦/١٤٩/٠ ±١/٥ ٦/١٤±٢/٥ ٧/٠ ٩/١٦±٥/٦ ٠/١٧±٤/٦  زمان گسست

  ١/٠  ١/١٤±٩/٧  ٥/١٣±٥/٧  ٢/٠  ٨/١٤±٣/٧  ٥/١٤±١/٧  ٩/٠  ٩/١٥±١/٧  ٩/١٥±٤/٧  ميزان ترشح پايه اشك

  ٩/٠  ٨/١١±١/٢  ٨/١١±١/٢  ٩/٠  ٩/١١±٤/٢  ٩/١١±٥/٢  ٨/٠  ٣/١٢±٢/٢  ٣/١٢±٢/٢  فشار چشم

  t آزمون • 
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  )١٣٨٦ تابستان (٤ شماره -١٢ دوره -پزشكي بينا مجله چشم
 

٤٨٨

ك هفتـه    صـبح يـ    ٨     ميانگين وزن مخصوص ادرار در ساعت       
 بعـد از ظهـر هفتـه سـوم          ٥ صـبح و     ٨قبل از رمضان و سـاعت       

 ٥/١٠٢٤ ±٦/٤ و   ٧/١٠٢٢±٧/٤،  ١/١٠٢٢±٠/٥رمضان به ترتيب    
 نـسبت بـه     ، بعد از ظهر هفته سـوم      ٥گرم بر ليتر بود كه ساعت       

ــاعت  ــضان   ٨س ــل از رم ــه قب ــبح هفت ــر  ٤/٢ ص ــر ليت ــرم ب  گ
)٠٠١/٠p<(      بـر    گـرم  ٨/١ صبح همان روز     ٨ و نسبت به ساعت 

 صـبح هفتـه سـوم       ٨ سـاعت    و افزايش داشت    )>٠٠١/٠p(ليتر  
 ٦/٠  صبح يك هفته قبـل از رمـضان           ٨رمضان نسبت به ساعت     

  ).=٢/٠P(گرم بر ليتر افزايش داشت 
يـك هفتـه    صـبح    ۸اشك در ساعت         ميانگين زمان گسست    

 هفتـه سـوم      بعـد از ظهـر     ٥و  صـبح    ۸قبل از رمضان و سـاعت       
.  ثانيه بـود   ۹/۱۴±۳/۵،  ۵/۱۴±۰/۵،  ۷/۱۶±۳/۶رمضان به ترتيب    

 هفته سـوم   بعد از ظهر   ٥ميانگين زمان گسست اشك در ساعت       
 ۸/۱يك هفتـه قبـل از رمـضان    صبح   ۸رمضان نسبت به ساعت     

 زهمـان رو  صـبح    ۸و نسبت به ساعت      )>٠٠١/٠P(ثانيه كاهش   
ميـانگين زمـان   چنـين   هـم . داشت) =۰۵/۰P(افرايش  ثانيه   ۴/۰

هفته سوم رمـضان نـسبت بـه         صبح    ۸عت  سا اشك در گسست  
  داشت كاهشثانيه   ۲/۲يك هفته قبل از رمضان      صبح   ۸ساعت  

)٠٠١/٠P< .(         ميانگين زمان گسست اشک در ساعات مختلـف و
  .ارايه شده است) ۲(به تفکيک شهرهاي مختلف در جدول 

  
  هاي مختلف به تفكيك شهرها مورد مطالعه در زمان) بر حسب ثانيه( ميانگين زمان گسست اشك افراد -٢جدول 

 P ٣ P ٢ P ١  بعدازظهر هفته سوم رمضان٥ صبح هفته سوم رمضان٨  صبح هفته قبل از رمضان٨  شهر
١١/٠ >٠٠١/٠>٠٠١/٠ ٣/١٧±٧/٦ ٣/١٦±٦/٥ ٦/٢٣±٤/٧  تهران
٢٥/٠ ٣٣/٠  ٩٥/٠ ٦/١٨±٣/٢ ٤/١٨±١/٢ ٤/١٨±٤/٢  زاهدان
٥٦/٠  ١٨/٠  ٤٢/٠ ٧/١٢±٩/٣ ٧/١٢±١/٤ ٩/١٢±٩/٣  اهواز

٢٩/٠ >٠٠١/٠>٠٠١/٠ ٧/٩±٠/٣ ٤/٩±٢/٣ ٩/١١±٦/٣  مشهد
  ٩٢/٠  ٢٣/٠  ١٩/٠  ٥/١٣±٩/١  ٥/١٣±١/٢  ٢/١٤±٩/١  تبريز

  ٠٥/٠  >٠٠١/٠  >٠٠١/٠   ٩/١٤±٣/٥   ٥/١٤±٥  ٧/١٦±٣/٦  در مجموع

١P : ٢ صبح هفته سوم رمضان، ٨ صبح يك هفته قبل از رمضان و ساعت ٨مقايسه بين ساعتP : صبح يك هفته قبل از ٨ساعت مقايسه بين 
   بعد از ظهر هفته سوم رمضان٥ صبح و ٨مقايسه بين ساعت : ٣P بعد از ظهر هفته سوم رمضان و ٥رمضان و ساعت 

   زوجt آزمون •
  
  

 صبح يك هفته    ٨     ميانگين ميزان ترشح پايه اشك در ساعت        
 بعـد از ظهـر هفتـه سـوم          ٥ صـبح و     ٨قبل از رمضان و سـاعت       

متـر     ميلي ٨/١٣±٤/٧ و   ٧/١٤±٩/٦،  ٩/١٥±٠/٧ترتيب  رمضان به   
 بعد از ظهـر     ٥بود كه ميانگين ميزان ترشح پايه اشك در ساعت          

 صـبح يـك هفتـه قبـل از          ٨هفته سوم رمضان نسبت به ساعت       
صـبح   ۸و نسبت بـه سـاعت       ) >٠٠١/٠P(متر     ميلي ١/٢رمضان  
چنـين    هـم . داشـت كاهش  ) =۰۰۲/۰P (متر     ميلي ۹/٠روز    همان
يـك  صـبح    ۸هفته سوم رمضان نسبت به ساعت       صبح   ۸ ساعت

). >۰۰١/۰P(كـاهش داشـت     متر    ميلي ۲/۱هفته قبل از رمضان     
گيـري و     ميانگين ميزان ترشح پايه اشک به تفکيک زمان انـدازه         

  . ارايه شده است) ۳(شهرهاي محل مطالعه در جدول 

 صبح يك هفته قبـل از رمـضان و         ٨در ساعت    IOP     ميانگين  
 بعد از ظهر هفتـه سـوم رمـضان بـه ترتيـب              ٥ صبح و    ٨ساعت  

. متــر جيــوه بــود    ميلــي٩/١١±٢/٢ و ٠/١٢±٥/٢، ٤/١٢±٣/٢
 بعـد از ظهـر هفتـه سـوم نـسبت بـه              ٥در ساعت    IOPميانگين  

متـر جيـوه     ميلـي ٥/٠ صبح يك هفته قبـل از رمـضان         ٨ساعت  
)٠٠١/٠P< (    متـر     ميلي ۱/۰روز    همان صبح    ۸ساعت  و نسبت به

هفتـه  صـبح    ۸چنين سـاعت      هم. داشت) =۲/۰P( جيوه كاهش 
 يك هفته قبـل از رمـضان      صبح   ۸سوم رمضان نسبت به ساعت      

 IOPميـانگين   ). >۰۰١/۰P(متر جيوه كـاهش داشـت          ميلي ۴/۰
ارايـه  ) ۴(گيري در جـدول       افراد به تفکيک شهرها و زمان اندازه      

  . شده است
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  داري بر ترشح اشک و فشار چشم  اثر روزه-خواه دکتر زهرا رباني
 

٤٨٩

  هاي مختلف به تفكيك  شهرها در زمان) متر بر حسب ميلي(افراد مورد مطالعه   ميانگين ميزان ترشح پايه اشك-٣ جدول
 P ٣ P ٢ P ١  بعدازظهر هفته سوم رمضان٥ صبح هفته سوم رمضان٨ صبح هفته قبل از رمضان٨  شهر

 ٠٠٢/٠٠٠٧/٠٩٨/٠ ٥/١٢±٠/٨ ٥/١٢±١/٨ ٢/١٥±٧/٨  تهران
  >٠٠١/٠ >٠٠١/٠  ٠٢/٠ ٨/٨±٣/٣ ٢/١٣±٩/٢ ٤/١٣±١/٣  زاهدان
 ٠٠١/٠  ٠٢/٠  ٠٠١/٠ ٦/١٧±٤/٨ ٢/١٧±٥/٨ ٢/١٨±٢/٨  اهواز

 ٠٥/٠ ٨١/٠  ١٨/٠ ٧/١٧±٠/٦ ١/١٦±٥/٧ ٥/١٧±١/٧  مشهد
  ٠٦/٠  ٠٢/٠  ٣٦/٠  ٢/١٤±٥/٢  ٢/١٥±٤/٢  ٧/١٥±١/٢  تبريز

  ٠٠٢/٠ >٠٠١/٠ >٠٠١/٠  ٨/١٣±٤/٧  ٧/١٤±٩/٦  ٩/١٥±٧  مجموعدر

١P :  ٢ صبح هفته سوم رمضان، ٨ صبح يك هفته قبل از رمضان و ساعت        ٨اعت  مقايسه بين سP : صبح يك هفتـه قبـل از   ٨مقايسه بين ساعت 
   بعد از ظهر هفته سوم رمضان٥ صبح و ٨مقايسه بين ساعت : ٣P بعد از ظهر هفته سوم رمضان و ٥رمضان و ساعت 

   زوجt آزمون •
  
  

  هاي مختلف به تفكيك شهرها در زمان) متر جيوه بر حسب ميلي(د مطالعه  جدول ميانگين فشار چشم افراد مور-٤جدول 
 P ٣ P ٢ P ١ بعد از ظهر هفته سوم رمضان٥ صبح هفته سوم رمضان٨  صبح  هفته قبل از رمضان٨  شهر

 ٤٨/٠ ٠١/٠ ٠٤/٠  ٩/١١±٧/١ ٨/١١±٦/٢ ٤/١٢±١/٢  تهران
 ٠١/٠ ٠٥/٠  ٨٨/٠ ١٣±٧/١ ٣/١٣±٦/١ ٣/١٣±٦/١  زاهدان

 ٠٤/٠  >٠٠١/٠  ٠٣/٠ ٨/١٠±٢/٢ ١/١١±٥/٢ ٥/١١±٢/٢  ازاهو
 ٤٩/٠ ٠٠٢/٠ >٠٠١/٠ ١١±٢ ٨/١٠±٣/٢ ٩/١١±٦/٢  مشهد
  ٢١/٠  ٧٣/٠  ٥٨/٠  ٧/١٣±٢  ١/١٤±٣/١  ٩/١٣±٤/٢  تبريز

  ٢/٠  >٠٠١/٠ >٠٠١/٠  ٩/١١±٢/٢  ١٢±٥/٢  ٤/١٢±٣/٢  مجموع در 

١P :    ٢هفته سوم رمضان،     صبح   ٨ صبح يك هفته قبل از رمضان و ساعت          ٨مقايسه بين ساعتP :     صـبح يـك هفتـه قبـل از          ٨مقايسه بين سـاعت 
   بعد از ظهر هفته سوم رمضان٥ صبح و ٨مقايسه بين ساعت : ٣P بعد از ظهر هفته سوم رمضان و ٥رمضان و ساعت 

  زوجt آزمون •
  
  

گيـري در        براي تعديل و كنترل تاثير تفاوت احتمـالي انـدازه     
هـاي     آماري، از نوع مـدل انـدازه       يساز  شهرهاي مختلف، از مدل   

پـس  . استفاده شد) Module Repeated Measurement(تكراري 
كننده احتمالي، نتـايج حاصـل از ايـن         از كنترل اين اثر مخدوش    

يافتـه زمـان       كه ميـانگين تطبيـق     ندي آماري نشان داد   زسا مدل
 بعد از ظهـر و      ٥گسست اشک براي شهرهاي مختلف در ساعت        

 صـبح يـك هفتـه       ٨م رمضان نسبت به ساعت       صبح هفته سو   ٨
ــي  ــاهش معن ــل، ك ــانگين )>٠٠١/٠P(داري داشــت  قب ــا مي  ام

 بعد از ظهر هفته سوم      ٥يافته زمان گسست اشک ساعت       تطبيق
داري   روز تفـاوت معنـي       صـبح همـان    ٨رمضان نسبت به ساعت     

يافته ميـزان ترشـح      چنين ميانگين تطبيق    هم). =۱/۰P(نداشت  
 بعد از ظهر هفتـه      ٥هاي مختلف در ساعت     پايه اشك براي شهر   

ــاعت   ــه س ــسبت ب ــضان ن ــل  ٨ســوم رم ــه قب ــك هفت  صــبح ي
)٠٠١/٠P<(        روز     صـبح همـان    ٨ و نسبت بـه سـاعت)٠٢/٠P= (

يافته ميزان ترشح پايه      ميانگين تطبيق . داري داشت   كاهش معني 
 صبح  ٨ صبح هفته سوم رمضان نسبت به ساعت         ٨اشك ساعت   

. )>٠٠١/٠P(داري داشــت  نــيقبــل از رمــضان نيــز كــاهش مع
 ٥براي شـهرهاي مختلـف در سـاعت          IOPيافته   ميانگين تطبيق 

 صـبح   ٨ صبح هفته سوم رمضان نسبت به ساعت         ٨بعدازظهر و   
 امــا )>٠٠١/٠P(داري داشــت  يــك هفتــه قبــل كــاهش معنــي
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  )١٣٨٦ تابستان (٤ شماره -١٢ دوره -پزشكي بينا مجله چشم
 

٤٩٠

 بعـد از ظهـر هفتـه سـوم          ٥سـاعت    IOPيافتـه     ميانگين تطبيق 
داري   ز كـاهش معنـي    رو   صـبح همـان    ٨رمضان نسبت به ساعت     

  .)=٢/٠P(نداشت 
  

  بحث
نحوه تغييرات زمان گسست اشك، ميزان ترشح پايه اشك و               
IOP        چنان مـورد     داري، هم   در طول ماه رمضان و تحت تاثير روزه

جا كه اين متغيرها تحت تاثير عوامل مختلفـي           از آن . بحث است 
زمـان  قرار دارند و سازوكارهاي پاتوفيزيولوژيك مختلـف، مـدت          

داري، واقع شدن مـاه رمـضان در فـصول مختلـف،              متفاوت روزه 
عادات غذايي متفاوت افراد، ميزان دريافت مواد غذايي درهنگـام          

گيــري  ســحر و افطــار، شــرايط اقليمــي متفــاوت و نحــوه انــدازه
هـا در     پزشكان مختلف، بر روي ايـن مولفـه         متغيرها توسط چشم  

جام اين مطالعه، ماه رمـضان      در زمان ان  . گذارند  داري اثر مي    روزه
.  سـاعت بـود  ١٢-١٣داري بـين    در پاييز واقع شده و طـول روزه       

 بعد از ظهر هفته سـوم     ٥ميانگين زمان گسست اشك در ساعت       
 ٨/١ صبح يك هفته قبل از رمضان با         ٨رمضان نسبت به ساعت     

تنهــا . داري داشــت اخــتالف معنــي، )>۰۰۱/۰P(ثانيــه كــاهش 
 ٥ و همكاران  Kayikciogluين زمينه مطالعه    شده در ا    مطالعه انجام 
در آن  .  مرد هنجار انجـام شـد      ٣٢باشد كه بر روي       در تركيه مي  

داري  مطالعــه، ميــانگين زمــان گســست اشــك در ابتــداي روزه 
 ثانيـه و در انتهـاي       ١/٢٠±٣/٩برابـر     )  صـبح  ٨ - ٣٠/٨ساعت  (

 ثانيه بـود كـه      ٥/٢٣±٩/١٤برابر  ) ٣٠/١٦-١٧ساعت  (داري    روزه
در بررســي مــا نيــز ). =١٩/٠P(داري نداشــتند  تالف معنــياخــ

 ٥ زمان گسـست اشـك در سـاعت          يافته   ميانگين تطبيق  مقايسه
 صبح در هفته سـوم مـاه رمـضان اخـتالف     ٨بعدازظهر با ساعت   

ــي ــت  معن ــوق،   ). =١/٠P(داري نداش ــه ف ــكال مطالع ــدم اش ع
  .باشد داري مي گيري زمان گسست اشك در زمان غير روزه اندازه

     در مطالعه حاضر، ميانگين ميزان ترشح پايه اشك در ساعت          
 صـبح يـك     ٨ بعد از ظهر هفته سوم رمضان نسبت به سـاعت            ٥

 )>٠٠١/٠P(متـر كـاهش داشـت          ميلي ١/٢هفته قبل از رمضان     
 در تركيه ميـزان ترشـح       ٥ و همكاران  Kayikciogluكه در مطالعه    

برابـر  )  صـبح  ٨ - ٣٠/٨سـاعت   (داري    پايه اشك در ابتداي روزه    
) ٣٠/١٦-١٧ساعت  (داري    متر و در انتهاي روزه       ميلي ٩/١٩±٩/٠

 ،در مطالعـه حاضـر    ) . =٩/٠P(متـر بـود        ميلي ٧/١٩±٥/١١برابر  

 بعد از ظهر هفته سوم      ٥ميانگين ميزان ترشح پايه اشك ساعت       
متـر كـاهش داشـت كـه           ميلـي  ٩/٠روز     صبح همـان   ٨با ساعت   

 و همكـاران در     Kayikciogluعـه   مطال). =٠٠٢/٠P(دار بـود      معني
زمستان انجام شده و مطالعه حاضر در اوايل فـصل پـاييز انجـام              

داري و هـم      شده است كه تا حدودي هم از نظر طول مدت روزه          
در ضمن، مطالعه حاضـر از حجـم        . اند  دماي محيط متفاوت بوده   

  .استبوده نمونه باالتري برخوردار 
 بعد از ظهـر هفتـه       ٥ر ساعت   در اين مطالعه د    IOP     ميانگين  

 صبح يك هفته قبـل از رمـضان         ٨سوم رمضان نسبت به ساعت      
با وجود اين كـه     . )>٠٠١/٠P(متر جيوه كاهش داشت        ميلي ٥/٠

باشد ولي از نظر بـاليني        دار مي   اين اختالف از لحاظ آماري معني     
 در  ٤اي كه توسط نويسندگان مقاله      در مطالعه . قابل توجه نيست  

 بعد از ظهر هفته چهارم     ٥در ساعت    IOPنجام شد؛    ا ١٣٨٣سال  
متـر جيـوه       ميلـي  ٨/١ ،رمضان نسبت به يك ماه بعد از رمـضان        

 كـه   ٣ و همكاران  Dadeyaدر مطالعه   . )>٠٠١/٠P(كاهش داشت   
 بعـد از ظهـر هفتـه        ٦در ساعت    IOPدر هند انجام شد؛ متوسط      

ــضان   ــوم رمــ ــد از روزه٤٥ و در ٩/١٠±١/٢ســ داري   روز بعــ
در مطالعـــه  .)>٠٠١/٠P(متــر جيـــوه بــود     ميلــي ٢/١٦±٦/١

Kayikciogluــاران ــه ١ و همك ــارانInan و در مطالع  در ٢ و همك
ــط   ــه، متوس ــان روزه IOPتركي ــد از روزه در زم داري  داري و بع

همه اين مطالعات در پـاييز انجـام        . داري نداشتند   اختالف معني 
 مطالعـه    در ،تنها مورد اخـتالف بـاليني قابـل توجـه         . شده بودند 

Dadeya  شـد كـه در سـاير مطالعـات         ديده   در هند    ٣ و همكاران
  .شود مشاهده نمي

 ٥     در اين بررسي، وزن و وزن مخصوص ادرار افراد در ساعت            
 صبح يك هفته ٨بعد از ظهر هفته سوم رمضان نسبت به ساعت        

 و  )>٠٠١/٠P( كيلـوگرم كـاهش      ١/١قبل از رمضان بـه ترتيـب        
اي كـه     در مطالعـه  .  داشت )>٠٠١/٠P(ايش   گرم بر ليتر افز    ٤/٢

 انجـام شـد؛ ميـانگين       ١٣٨٣ در سـال     ٣توسط نويسندگان مقاله  
 ٥/١وزن در مــاه رمــضان نــسبت بــه يــك مــاه بعــد از رمــضان 

ــم ــوگرم ك ــر  كيل ــود) =٠٠٨/٠P(ت ــه . ب  و Kaykciogluدر مطالع
  وزن و وزن مخـــصوص ادرار افـــراد در انتهـــاي    ٥همكـــاران

ــاعت (داري  روزه ــداي روزه  ) ٣٠/١٦-١٧س ــه ابت ــسبت ب داري  ن
 كيلـوگرم كـاهش     ١/٠- ٢٥/١به ترتيب   )  صبح ٨-٣٠/٨ساعت  (
)٠١/٠P=( ــزايش  ٨/١ و ــر اف ــر ليت در .  داشــت)=٢/٠P( گــرم ب
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٤٩١

وزن افـراد مـورد مطالعـه در مـاه           ٣ و همكـاران   Dadeyaمطالعه  
 كيلـوگرم   ٤/٠-٥/١ روز بعـد از رمـضان،        ٤٥رمضان نـسبت بـه      

شده و مطالعه حاضر، تغييـر        ه به مطالعات انجام   با توج . تر بود   كم
آبـي نـسبي بـدن در         دهنده کم   وزن و وزن مخصوص ادرار، نشان     

  . باشد ماه رمضان مي
شده در ميزان اشك افراد سـالم،         با توجه به تغييرات مشاهده    

داري در افراد مبتال به خشكي چـشم بـا      بايد در مورد اثرات روزه    
يكي از نكات ديگري كـه در ايـن   . د كردتري برخور   احتياط بيش 

. باشـد  مطالعات بايد در نظر داشت؛ فصل زمان انجام مطالعه مـي    
اين مطالعه در فصل پاييز انجـام شـده و در تابـستان كـه طـول                 

تـر اسـت؛ ممكـن        تر و دماي محيط بيش      داري طوالني   زمان روزه 
ه هاي اين مطالعـ  تر از يافته آبي بدن و چشم بيش   است ميزان کم  

هــاي اثــر  تنهــا در مــورد يافتــهحاضــر بنــابراين مطالعــه . باشــد
داري در فصول خنك با طول روز متوسط و در افـراد سـالم                روزه

باشد و براي اثبات تغييرات در فـصول گـرم بـا طـول                صادق مي 
يـا  خـشكي چـشم      به   تالبمتر و در افراد       داري طوالني   زمان روزه 

در ضمن، عادات غذايي     .دباش  گلوكوم، نياز به مطالعه ديگري مي     
چنين ميزان متفاوت دريافت مواد غذايي در سـحر           متفاوت و هم  

و افطار در افراد و شهرهاي مختلف، از عوامل تاثيرگذار بر نتـايج             
  .باشند كه بايد مورد توجه قرار گيرند مطالعه مي

  گيري نتيجه
     در طول ماه رمضان در افراد سـالم، كـاهش زمـان گسـست              

نظر به اين کـه     . زان ترشح پايه اشك، قابل توجه است      اشک و مي  
زمان انجام مطالعه پاييز بوده اسـت؛ احتمـاالً ايـن تغييـرات در              

از طرفي با توجـه بـه آن        . فصل گرما به نحو ديگري خواهند بود      
كه پاسخ افراد دچار خشكي چشم يا گلوكوم ممكن است در اثـر            

ــالم ب  روزه ــراد س ــخ در اف ــاوت از پاس ــشنهاد داري متف ــد؛ پي اش
  .اي نيز در اين افراد انجام پذيرد گردد مطالعه مي

  
  گزاري سپاس

کننده در اين مطالعه كه متحمل             بدين وسيله از افراد شركت    
چنـين از آقايـان       هـم . گردد  زحمات متعددي شدند؛ قدرداني مي    

چـي، دكتـر      دكتر كامران هندي، دكتر محمدرضا فاميـل تخمـه        
لي ناصري، دكتر علي دهقاني، علي اصـغر        قاسم رحماني، دكتر ع   

عقدايي، عليرضا باراني، زهرا ميرشكار، سيده آال حكيمـي، رقيـه           
حقي و سعيد ايامي كه فعاالنه در انجام طرح تحقيقاتي همكاري           

  .شود اند؛ صميمانه تشكر و قدرداني مي داشته
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