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 چکیده

 برانگیز در بهداشتبحثغذایی است و حذف آن یک موضوع  صبحانه بعنوان مهمترین وعده :و هدف مقدمه

ترکیب بدن به همراه غلظت و  سنجیتنهای ط توالی دریافت صبحانه با اندازهارتبا تعیینباشد. هدف این مطالعه می
در دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی  C-Reactive Protein (CRP)سرمی فاکتور التهابی 

 .  قزوین بود

مشغول ساله  32-11دانشجو  312وی ری با رویکرد تحلیلی توصیفی، برضر بصورت مقطعمطالعه حا مواد و روش:

نسبت دور کمر به دور  )شاخص توده بدنی، سنجیتن هایاندازه شد.به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام 
از طریق دستگاه  ون چربی()چربی احشایی، درصد توده چربی، درصد توده بد و ترکیب بدن خون سیستولیک(باسن، فشار

بررسی تکمیل و دریافت غذایی و میزان فعالیت بدنی افراد . پرسشنامه گردیدآنالیز و ارزیابی  InBody720کالیبره شده 
ی افراد از نظر توال .گیری شدکنندگان اندازهگیری از شرکتسرم خون، پس از نمونه CRP. میزان غلظت سرمی گردید

روز در هفته( و  4-2کنندگان )روز در هفته(، نیمه حذف 7-2امل )کنندگان کدسته مصرفدریافت صبحانه به سه 
 انجام شد. SPSSها با استفاده از نرم افزار داده تحلیل روز در هفته( تقسیم شدند.  3-0کنندگان کامل )حذف

درصد  44/47ختر بودند. درصد د 72/52درصد پسر و  37/24ساله که  32-11دانشجو  312نمونه شامل  :هایافته

های ین توالی دریافت صبحانه و اندازهخوردند. بروز در هفته صبحانه می 2کمتر از درصد دخترها  14/27پسرها و 
از نظر آماری ارتباط معناداری مشاهده  CRPسنجی، ترکیب بدن، میزان فعالیت بدنی و غلظت سرمی فاکتور التهابی تن

در برابر  74/033/1کنندگان بود )حانه بیشتر از حذفکنندگان کامل صبفمصرف لبنیات در مصر .نگردید

72/013/0 ،002/0=P )دار با توالی دریافت صبحانه مشاهده نگردید. در های غذایی ارتباط معناو در سایر گروه
 -351/3 - -055/0میلی گرم بر لیتر ) -154/1به میزان  CRPدانشجویان چاق و دارای اضافه وزن، غلظت سرمی 

=CI ،021/0=Pکنندگان کامل صبحانه، کمتر بود، در حالیکه چربی گان کامل صبحانه درمقایسه با حذفکنند( در مصرف

وزن، ( بیشتر بود. در دانشجویان چاق و دارای اضافهCI ،044/0=P=003/0 – 113/2کیلوگرم ) 437/1احشایی به میزان 
ربی احشایی، درصد توده چربی بدن، نسبت دور کمر به دور باسن و فاکتور روی چصرف فست فود تاثیر قابل توجهی برم

 .(P˂02/0ها نیز بالاتر بود )اندازهداشته و هرچه تعداد مصرف فست فود بیشتر میزان این  CRPالتهابی 

ت سنجی و ترکیب بدن و غلظهای تنروی اندازهبحانه در میان دانشجویان اثری براگرچه حذف ص نتیجه گیری:

وزن در همین گروه روی دانشجویان چاق و دارای اضافهنکرده است، اثرات قابل توجهی بر ایجاد CRPفاکتور التهابی 
  سنی دیده شده است. 

 CRPسنجی، ترکیب بدن، التهاب، های تن: حذف صبحانه، اندازه کلید واژه



2 

 

 Abstract 

Background and aim: Breakfast is a very important meal and skipping breakfast is one of 

the controversial issues in health. The aim of this study was to evaluate the association among 

breakfast consumption with anthropometric indices, body composition measurements and 

serum concentration of inflammatory factor C-Reactive Protein (CRP) in university students. 

Material and methods: This cross-sectional study with the descriptive-analytical 

approach was performed on 213 students 18-25 years old, studying at Qazvin University of 

Medical Sciences. Body composition (Visceral Fat, Fat Mass percentage, Fat Free Mass 

percentage) and anthropometric (Body Mass Index, Waist to Hip Ratio, Systolic Blood 

Pressure) measurements were analyzed and evaluated by InBody720 calibrated device. The 

food intake questionnaire and physical activity questionnaire was completed and evaluated. 

CRP serum concentration was measured. Breakfast intake frequency was assigned as Skippers 

(consuming breakfast 0-2 days/week), Semi-Skippers (consuming breakfast 3-4 days/week) 

and Non-Skippers (consuming breakfast 5-7 days/week). Data were analyzed using SPSS 

software. 

Results: The sample consisted of 213 students aged 18-25 years (34.27% boys, 65.73% 

girls) and 47.94% of boys and 57.14% of girls ate breakfast less than 5 days a week. There 

was no statistically significant relationship between breakfast intake frequency and body 

composition, anthropometric measurements, CRP concentrations and physical activity. Only, 

Non-skippers ate more dairy compared with skippers (1.220.79 vs 0.820.73, P=0.005) and 

no significant relationship was observed in other food groups. In obese and overweight 

students, CRP concentration was statistically lower (-1.164 mg/l; CI= -2.261 - -0/066, P= 

0.038) among Non-Skippers compared to Skippers, while visceral fat was higher (1.927 kg; CI 

= 0.002 - 3.812, P= 0.049). In obese and overweight students, fast food consumption had a 

significant effect on Waist to Hip Ratio, Visceral Fat, Fat Mass percentage, and CRP 

inflammatory factor, and those who consume more fast food, the higher these measurements 

were (P˂0.05). 

Conclusion: Although skipping breakfast among students does not affect body composition 

or anthropometric measurements and CRP concentrations, significant effects were observed 

on obese and overweight students in the same group. 

 

Keywords: Skipping Breakfast, Body Composition, Anthropometric Measurements, CRP, 

Inflammation
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