
ن و بررسی ارتباط حذف صبحانه با اندازه های تن سنجی  و ترکیب بد

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین( CRP)فاکتورالتهابی

:اهنماراستاد
محمدرضا شیریدکتر

:مشاوردتااس
دکتر خادم حقیقیان
دکترسعید شهسوار

99بهمن 

ویندرمانی قز، پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
کاظم محمودی لموکی
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شناخته می شودصبحانه بعنوان مهمترین وعده غذایی شبانه روز.

رفعسبببوده،بخشآرامصبحابتدایدرتواندمیشبانهازناشتاییبعدصبحانهمصرف
.شودخونقندتنطیموگرسنگی

مصرفبهترروحیهوبیشترتمرکزموجبغذایی،جذبزمانموثرترینبعنوانوعدهاین
.شودمیکنندگانحذفبهنسبتصبحانهکنندگان

تعدادی ازمطالعات حذف صبحانه را موجب افزایش وزن نشان دادند.

بخش دیگری از مطالعات بین حذف صبحانه و وزن ارتباطی مشاهده نکردند.

تعداد از مطالعات نیز حذف صبحانه را با کاهش وزن نشان دادند.

رح می بخاطر همین تناقضات، حذف صبحانه به عنوان یک مسئله بحث برانگیز در بهداشت مط
.باشد

مقدمه و بیان مسئله
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حذف صبحانه ممکن است با عادات نامناسب غذایی همراه باشد.

اکتور عادات نامناسب غذایی عالوه بر تاثیر بر اندازه های تن سنجی و ترکیب بدن می تواند بر ف
.نیز تاثیر بگذاردCRPهای التهابی از جمله 

CRPدنیک پروتئین پالسمایی و قابل اعتماد ترین وسیله تشخیص و کنترل التهابات ب

املشبدنترکیبوسنجیتنهایاندازهباصبحانهحذفارتباطبررسیهدفبامطالعهاین

ن،باسدوربهدورکمرنسبتچربی،بدونتودهدرصدوچربیتودهدرصد،بدنیتودهشاخص

واهمغذیدرشتوانرژیدریافتبدنی،فعالیتمیزانسیستولی،خونفشاراحشایی،چربی

علومدانشگاهدرتحصیلبهمشغولدانشجویاندرCRPالتهابیفاکتورسرمیغلظتهمچنین

.استشدهطراحی98سالدرقزوینپزشکی

مقدمه و بیان مسئله
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اهداف پژوهش 

:هدف اصلی -الف

یبترکوسنجیتنهایاندازهباصبحانهحذفارتباطبررسی

علومدانشگاهدانشجویاندر(CRP)فاکتورالتهابیوبدن

1398سالدرقزوینپزشکی
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اهداف پژوهش 

:اهداف فرعی طرح 

بدنیتودهشاخصوصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

باسندوربهکمردورنسبتوصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

چربیبدونتودهدرصدباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

چربیتودهدرصدباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

احشاییچربیباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

CRPالتهابیفاکتورسرمیغلظتباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

سیستولیفشارخونباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

فیزیکیفعالیتمیزانباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•

هامغذیدرشتوانرژیدریافتباصبحانهحذفبینرابطهتعیین•
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فرضیات پژوهش یا سواالت پژوهشی

دارد؟وجودارتباطیچهبدنیتودهشاخصباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهسیستولیفشارخونباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهباسندوربهکمردورباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهاحشاییچربیباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهچربیتودهدرصدباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهچربیبدونتودهدرصدباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهالتهابیفاکتورسرمیغلظتباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچهفیزیکیفعالیتمیزانباصبحانهمصرفوضعیتبین•

دارد؟وجودارتباطیچههامغذیدرشتوانرژیدریافتباصبحانهمصرفوضعیتبین•

6
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

90تا50صبحانهمصرفعادتباگروهدرYYپپتیدغلظتکهدادندنشان
.استترباالصبحانهحذفعادتباگروهدرلپتینحالیکهدراستباالتردرصد 2018 Forester و

همکاران

عنیمارتباطآنهابدنیتودهشاخصوآموزاندانشصبحگاهیوعدهمصرفبین
.بودندچاقدرصد13.8ووزناضافهدرصد18.9وداشتهوجوددار

1391-
1392

ودوستان
همکاران

ری،کالدریافتشبهنگامدرکنندمیحذفراخودصبحانهکهدانشجویانی
اضافهمستعدراافرادخوردنرفتاراینکهداشتهباالتریکربوهیدراتوچربی

.نمایدمیوزن
2017 Teixeira  و

همکاران 
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

.دادندنشانرادارمعنیومستقیمارتباطبدنیتودهشاخصوCRPبین 1397 سرچاهی و  
همکاران 

خطروانرژیتنظیمرویبرشامحذفبامقایسهدرصبحانهحذفتاثیر
که،دادندنشانکردندمصرفغذاییوعده3کهافرادیبامقایسهدرمتابولیک

گروههردودرانسولینغلظتوچربیاکسیداسیونساعته،24انرژیمصرف
.استبودهباالتر

2017 Nas و
همکاران 

میهصبحانکهآنهاییبامقایسهدرکنندمیحذفراخودصبحانهکهافرادی
.دارندباالتریCRPغلظتخورند

2019 Zhu  و
همکاران 
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

وبدنترکیبوسنجیتنهایاندازهباصبحانهحذفبینشده،انجاممتونبررسیبا

شدهانجاممحدودیمطالعاتدانشجویاندربینخصوصاهمزمانبطورCRPالتهابیفاکتور

بطمرتدیگرهایمتغیرباهمراهخاصبطورموضوعاینبهشدهسعیمطالعهایندرواست

.شودپرداختهآنبا

9

مقدمه



نوع مطالعه و جامعه آماری

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

استهشدطراحیتحلیلیتوصیفیرویکردباومقطعیبصورتحاضرمطالعه:مطالعهنوع.

شاملقزوینپزشکیعلومدردانشگاهتحصیلبهمشغولدانشجویانیکلیه:آماریجامعه

98سالدرپیراپزشکیودندانپزشکیمامایی،وپرستاریبهداشت،پزشکی،هایدانشکده

.باشندمی

10



معیار های ورود و خروج

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

قزوینپزشکیعلومدانشگاهدانشجویصرفا:ورود

نباشدآخرسالدانشجوی

ناقصایپرسشنامهاطالعات:خروج

االبخونچربیباال،فشارخوندیابت،عروقی،وقلبی)مزمنبیماریدارایافراد

(...و

ایحرفهورزشیفعالیتباافراد

ناقصخونیسرم

11
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

زشکیپسوابقسکونت،محل،جنس،سنخصوصدرسواالتی:دموگرافیکپرسشنامه،

مصرفتوالیووالدینشغلوخاصدارویمصرف،هفتهدرصبحانهمصرفمیانگین

.گیردمیبردررافودفست

فردتوسطشدهصرفزمانمتوسطکهسوال،7شامل:بدنیفعالیتوضعیتپرسشنامه

پرتحرکایفعالیتهونشستهبازیهایرایانه،وتلویزیونتماشایبهکهگذشتهروز7در

محاسبههفتهطیدرشدهصرفانرژیانتهادروقراردادهبررسیموردراکردهصرف

.گردید

12
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پرسشنامه:غذاییدریافتپرسشنامهFFQشامل(22)خوراکساعت24یادآمدو

رطوبهکهمقدارییاواستاندارد(واحد)سروینگاندازهبامعمولغذاهایازفهرستی

.باشدمیاست،آشناتردانشجویانبرایمعمول

FFQباشدمیمعمولخوراکقلم64شامل.

افزارنرمتوسطهامغذیدرشتانرژی،دریافتمیزانNutrition موردکاملطوربه4

.گرفتقراربررسیوتحلیل

13



ابزار گردآوری

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

سرمیغلظتCRP:کیتهایتوسطCRP-LIAمرجعآزمایشگاهدربیونیکشرکت

.شدانجامقزوینپزشکیعلومدانشگاهکوهورت

شدوثبتگیریاندازهایجیوهفشارسنجازاستفادهبا:سیستولیفشارخون.

14
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،ترازویطریقاز:وزنقدSECAشودمیثبتوگیریاندازه.

بیچروباسندوربهکمردورنسبتوچربیبدونتودهچربی،تودهوبدنیتودهشاخص

دانشگاهتغذیهآزمایشگاهدرموجود720مدلINBODYدستگاهتوسط:احشایی

.گردیدثبتوگیریاندازه

15
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ستفادهازیرفرمولازنیازموردنمونهحجمبهدستیابیمنظوربه:گیرینمونهروش

:شدخواهد

16
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     :آندرکه

n:نمونهحجم
N:(دانشجویانکلتعداد)آماریجامعهکل
p:(0/5)صحتوجوداحتمال

سببامراینوکندمیپیداراخودممکنحداکثرnباشدp=0/5اگرزیرا
.باشدبزرگکافیحدبهنمونهکهشودمی
d:ده)استشدهگرفتهنظردر0/05بابرابراینجادرومجازاشتباهحداکثر

.(pدرصد
96/1=z95اطمیناندرجه%
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17

تحصیلیسالدر2324شاملدانشجوتعدادآموزشیامورواحدآمارواطالعاتبرابر
هایشیفتوکارآموزیبدلیلآخرسالدانشجویانحذفبا.باشدمی97-98

.شدگرفتهنظردرنفر2000مجموعدرمتفاوت

.بودنفر301نیازموردنمونهکلحجمبنابراین
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مطابقدانشکدههردرتحصیلبهمشغولدانشجویانتعدادبامتناسببعدمرحلهدر
.شدندانتخابسادهتصادفیبصورتنمونهنیازموردتعدادزیرفرمولبا

دانشجویانکلتعدادNhدانشکده،هرنوعبامتناسبنمونهتعدادnhفرمولایندر
.باشدمیمطالعهموردجامعهکلبهنیازموردنمونهتعدادنسبتودانشکدههر











N

n
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تعداد نمونهنام دانشکدهردیف

107پزشکیدانشکده1

56بهداشتدانشکده2

47پیراپزشکیدانشکده3

63ماماییوپرستاریدانشکده4

28دندانپزشکیدانشکده5

.شدندانتخابزیرجدولبامطابقدانشجویانتعدادقبلاسالیدفرمولبامطابق
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آماریآنالیز

20

مقایسه میانگین متغیرها بوسیله آزمون جهتT-test وANOVA  مورد بررسی قرار
.گرفت

 برای تجزیه و تحلیل متغیرهای طبقه بندی از آزمونPearson Chi-square  استفاده
.شد

ازه های رگرسیون خطی چندگانه برای ارزیابی ارتباط بین دفعات دریافت صبحانه و اند
. در دانشجویان چاق و دارای اضافه وزن انجام شد CRPآنتروپومتریک، ترکیب بدن و 

 درصد در نظر گرفته شد5سطح معناداری در کلیه آزمون ها .
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اصطالحاتتعریف

21

صبحانهکاملکنندگانحذف(Skippers)خوردندمیصبحانههفتهدرروز2-0که.

صبحانهکنندگانحذفنیمه(Semi Skippers)خوردندمیصبحانههفتهدرروز4-3که.

صبحانهکاملکنندگانمصرف(NON-Skippers)خوردندمیصبحانههفتهدرروز7-5که.



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

جنسیتاساسبرپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیوعمومیویژگیهای:نتایج

22

مطالعهازخروجهایمعیاربهتوجهبانمونه88کننده،شرکتدانشجوی301مجموعاز
.ماندندباقیکاملوصحیحنمونه213تعدادوشدندخارج

بودنددختردانشجو140(درصد65/73)وپسردانشجو73(درصد34/27)تعداد.

پسردانشجویاندرسنیمیانگینکهبودسال21/45دانشجویانکلیسنیمیانگین
1/6221/192/12دختردانشجویانسنیمیانگینوسال21/71تفاوت)بودسال

.(نداشتندآمارینظرازمعناداری

مواد و روش ها
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مواد و روش ها

بین مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور باسن
دانشجویان شرکت کننده در پژوهش براساس جنسیت

متغیر                   جنسیت
دانشجویان پسر

(نفر73)
دانشجویان دختر

*P(نفر140)

22/26211/0±22/933/5±4/0بدنشاخص توده 

0/8510/550±0/8460/044±0/062باسندور کمر به نسبت 

*P : آزمونT-Test

جنسیتاساسبرپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیوعمومیویژگیهای:نتایج
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مواد و روش ها

مقایسه وضعیت وزن دانشجویان شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیت

متغیر                                                   جنسیت
دانشجویان پسر

(نفر73)
دانشجویان دختر

*P(نفر140)

وضعیت وزن

18/5˂BMI20( 14/28)% 8( 10/96)% الغر

0/712
24/9–18/5=BMI92( 65/72)% 47( 64/39)% نرمال

29/9–25=BMI24( 17/14)% 14( 19/18)% اضافه وزن

30≤BMI4( 2/68)% 4( 5/47)% چاق

*P : آزمونPearson Chi-Square Test

جنسیتاساسبرپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیوعمومیویژگیهای:نتایج

.درصد افراد دچار اضافه وزن و چاقی بودند21/6نرمال قرار داشتند و BMIدرصد در محدوده 65/25
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مواد و روش ها

بی بدن، مقایسه میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولیک، چربی احشایی، درصد توده چر
دانشجویان شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیتCRPدرصد توده بدون چربی بدن و 

جنسیتاساسبرپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیوعمومیویژگیهای:نتایج
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مواد و روش ها

33/5وپسرها%30.خورندمیصبحانههفتهدرروز3ازکمترافراد%32/39:جدولبامطابق%
(%53/98)دانشجویانازنیمیازبیش.کنندمیحذفکاملبطورراخودشانصبحانهدخترها

.کردندمیدریافتصبحانههفتهدرروز5ازکمتر

جنسیتاساسبرپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیوعمومیویژگیهای:نتایج

سیتمقایسه توالی دریافت صبحانه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش بر اساس جن

جنسیتگروه        
دانشجویان پسر

(نفر73)
ا دانشجویان دختره

(نفر140)
P*(نفر213)کل 

روز در 2-0)حذف کنندگان کامل 
(هفته

 %(30/14 )22 %(33/57 )47 %(32/39 )69

0/431
روز در 4-3)نیمه حذف کنندگان 

(هفته
 %(17/8 )13 %(23/57 )33 %(21/59 )46

روز 7-5)مصرف کنندگان کامل 
(درهفته

 %(52/06 )38 %(42/86 )60 %(46/02 )98

*P: آزمونPearson Chi-Square Test
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مواد و روش ها

مقایسه میزان مصرف فست فود دانشجویان شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیت

جنسیتاساسبرپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیوعمومیویژگیهای:نتایج

گروه        
جنسیت

دانشجویان پسر
(نفر73)

دختردانشجویان 
(نفر140)

P*(نفر213)کل 

5( 2/3)% 2( 1/4)% 3( 4/1)% عدم مصرف

0/189

7( 3/3)% 2( 1/4)% 5( 6/8)% مصرف روزانه

86( 40/4)% 58( 41/4)% 28( 38/4)% مصرف هفتگی

94( 44/1)% 62( 44/3)% 32( 43/8)% مصرف ماهانه

19( 8/9)% 14( 10)% 5( 6/8)% مصرف فصلی

2( 0/9)% 2( 1/4) % 0( 0)% مصرف ساالنه

*P : آزمونPearson Chi-Square Test

 درصد افراد حداقل یکبار درهفته فست فود مصرف می کردند40بیش از .
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مواد و روش ها

ایی، درصد مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی، فشارخون سیستولیک، نسبت دور کمر به دور باسن، چربی احش
دانشجویان شرکت کننده در پژوهش بر اساس توالی دریافت صبحانهCRPتوده چربی بدن، درصد توده بدون چربی بدن و 

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج

گروه هامتغیر     
حذف کنندگان کامل

روز در هفته( 2-0)
نفر69تعداد 

نیمه حذف کنندگان
روز در هفته( 4-3)

نفر46تعداد 

مصرف کنندگان کامل
روز در هفته( 7-5)

نفر98تعداد 
*P

4/0022/903/7522/543/5422/170/461شاخص توده بدن

13/64108/8411/34111/5211/22112/450/161سیستولیکخون فشار

5/6585/655/1185/174/6684/350/253ندور کمر به دور باسنسبت

3/847/554/217/573/766/070/283چربی احشایی 

9/0827/589/4228/049/3425/680/254بدندرصد توده چربی

8/9169/618/9361/228/6763/580/221درصد توده بدون چربی بدن

CRP2/132/411/401/821/842/350/199

*P:آزمونANOVA
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مواد و روش ها

باسن،دورهبکمردورنسبتسیستولیک،فشارخونبدنی،تودهشاخصمیانگینبین

ابیالتهفاکتوروبدنچربیبدونتودهدرصدبدن،چربیتودهدرصداحشایی،چربی

CRPاهدهمشصبحانهکنندهمصرفمختلفهایگروهباداریمعناارتباطآمارینظراز

.نگردید

نیسگروهایندرهفتهطولدرصبحانهدریافتیاوصبحانهحذفدیگرعبارتبه

.کندنمیایجادCRPوبدنترکیبسنجی،تناندازهایرویبرتاثیری

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج
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مواد و روش ها

یت همان گونه که در جدول زیر مشاهده می کنید بین توالی دریافت صبحانه و میزان فعال

بیش از و بطور کلی. بدنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ارتباط معنادار دیده نمی شود

.درصد دانشجویان فعالیت فیزیکی ضعیفی داشتند65

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج

میزان          گروه ها 
فعالیت

حذف کنندگان کامل
روز در هفته( 2-0)

نفر69تعداد 

نیمه حذف کنندگان
روز در هفته( 4-3)

نفر46تعداد 

لمصرف کنندگان کام
روز در هفته( 7-5)

نفر98تعداد 
*P

61( 62/2)% 31( 67/4)% 50( 72/5)% ضعیف

0/721 29( 29/6)% 12( 26/1)% 16( 32/2)% متوسط

8( 8/2)% 3( 6/5)% 3( 4/3)% شدید

*P: آزمونPearson Chi-Square Test
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مواد و روش ها

قابلاطارتبآمارینظرازپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانزندگیمحلوصبحانهدریافتتوالیبین

درروز3ازکمتر)کنندمیحذفراخودصبحانهکهدانشجویانیاز%80ازبیش.شودمیمشاهدهتوجهی

.دارندسکونتداتشگاههایخوابگاهدر(خورندمیصبحانههفته

خورندمیصبحانههفتهدرروز4ازبیشترکردندمیزندگیخوابگاهدرکهدانشجویانی%30تنها.

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج

محل          گروه ها 
سکونت

حذف کنندگان کامل
روز در هفته( 2-0)

نفر69تعداد 

ننیمه حذف کنندگا
روز در هفته( 4-3)

نفر46تعداد 

مصرف کنندگان 
کامل

روز در هفته( 7-5)
نفر98تعداد 

*P

35( 35/7)% 23( 50)% 57( 82/6)% خوابگاه

0/001˂ 2( 2)% 2( 4/3)% 1( 1/4)% خانه دانشجویی

61( 62/3)% 21( 45/7)% 11( 16)% همراه با والدین
*P: آزمونPearson Chi-Square Test
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مواد و روش ها

نمیمشاهدهآماریمعنادارارتباطگونههیچفودفستمصرفوصبحانهدریافتتوالیبین
یکبارحداقلکنند،میحذفراخودصبحانههفتهطولدرکهافرادیدرصد40ازبیش.شود

.کنندمیمصرففودفستهفتهدر

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج

گروه هامیزان              
مصرف

حذف کنندگان کامل
روز در هفته( 2-0)

نفر69تعداد 

نیمه حذف کنندگان
روز در هفته( 4-3)

نفر46تعداد 

مصرف کنندگان کامل
روز در هفته( 7-5)

نفر98تعداد 
*P

2( 2)% 1( 2/2)% 2( 2/9)% عدم مصرف

0/192

0( 0)% 2( 4/3)% 5( 7/2)% روزانه

37( 37/8)% 19( 42/3)% 30( 43/5)% هفتگی

45( 45/9)% 19( 41/3)% 30( 43/5)% ماهانه

13( 13/3)% 4( 8/7)% 2( 2/9)% فصلی

1( 1)% 1( 2/2)% 0( 0)% ساالنه

*P: آزمونPearson Chi-Square Test
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مواد و روش ها

مقایسه میانگین و انحراف معیار دریافت گروه های غذایی، انرژی و درشت مغذی ها در دانشجویان 
شرکت کننده در پژوهش براساس توالی دریافت صبحانه

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج

گروه هاگروه             
غذایی

حذف کنندگان کامل
روز در هفته( 2-0)

نفر69تعداد 

نیمه حذف کنندگان
روز در هفته( 4-3)

نفر46تعداد 

مصرف کنندگان کامل
روز در هفته( 7-5)

نفر98تعداد 
*P

0/730/820/801/120/791/220/005(واحد)لبنیات 

1/001/100/950/971/080/990/750(واحد)سبزیجات 

0/980/720/960/811/140/990/259(واحد)میوه 

4/697/664/358/883/3510/530/164(گرم)فیبر غذایی 

3881219358130346213690/067(کیلوکالری)انرژی 

9/4254/2811/0555/128/6456/110/486(درصد)کربوهیدرات 

4/8917/924/3618/133/8517/650/811(درصد)پروتئین 

9/3627/718/1624/688/2425/940/165(درصد)چربی 

6/3712/386/5313/887/3414/450/158(درصد)چربی اشباع 

6/988/756/117/995/587/900/664(درصد)چربی غیر اشباع 

*P: آزمونANOVA
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دادنشانرامثبتیمعنادارارتباطهاگروهبیندرلبنیاتدریافتصرفا(0/005=p)،تعدادهرچهو
.باشدمیبیشترنیزلبنیاتمصرفباشدبیشترهفتهدرصبحانهمصرف

نگردیدمشاهدهداریمعنااختالفآمارینظرازغذایی،دریافتمواردسایردر.

شودمیمشاهدهمعناداریبهنزدیکارتباطیکدریافتیانرژیکلدرخصوص(0/067=p)،و
مییافتدرنیزبیشتریانرژیکنندمیمصرفهفتهطولدربیشترییصبحانهتعدادکهافرادی

.کنند

صبحانهافتدریتوالیبراساسپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانتوصیفیهایویژگی:نتایج



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

35

مواد و روش ها

درصبحانهدریافتتوالیوسرمCRPمیزانمیانچندگانهخطیرگرسیونزیرمدلجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویان

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

P*(درصد95)فاصله اطمینان CRPمیزان متغیرگروه                                           

توالی دربافت 

صبحانه

مصرف کنندگان 
کامل

1/164-0/066-2/261-0/038

نیمه حذف 
کنندگان

0/375-0/8331/583-0/543

حذف کنندگان 
---10کامل

این توالی دریافت صبحانه بعنوان مبنای سنجش درنظر گرفته شده است: 1
*P:Multiple linear regression
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مواد و روش ها

درفودفستمصرفتوالیوسرمCRPمیزانمیانچندگانهخطیرگرسیونزیرمدلجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویان

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

P*(درصد95)فاصله اطمینان CRPمیزان متغیرگروه                                            

توالی مصرف 

فست فود

0/146-1/0176/840-2/911ساالنه

0/041-6/097-0/124-3/111فصلی

0/037-4/807-0/149-2/478ماهانه

0/008-5/653-0/860-3/217هفتگی

---10روزانه

.این توالی مصرف فست فود بعنوان مبنا سنجش درنظر گرفته شده است: 1
*P:Multiple linear regression
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مواد و روش ها

مصرفتوالیوباسنبهکمردورنسبتمیزانمیانچندگانهخطیرگرسیونزیرمدلجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانصبحانه

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

متغیرگروه                
میزان نسبت دور کمر به 

دور باسن
95)فاصله اطمینان 

(درصد
*P

توالی دربافت 

صبحانه

0/16-0/0200/0140/008مصرف کنندگان کامل

0/229-0/0190/0160/012نیمه حذف کنندگان

---10حذف کنندگان کامل

این توالی دریافت صبحانه بعنوان مبنای سنجش درنظر گرفته شده است: 1
*P:Multiple linear regression
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مواد و روش ها

رفمصتوالیوباسندوربهکمردورنسبتمیزانمیانچندگانهخطیرگرسیونزیرمدلجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانفودفست

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

گروه                             متغیر
میزان نسبت دور 
کمر به دور باسن

P*(درصد95)فاصله اطمینان 

توالی مصرف 

فست فود

0/054-0/202-0/521-0/100ساالنه

˂0/001-0/0390/243-0/166فصلی

˂0/001-0/3030/242-0/181ماهانه

˂0/001-0/3170/224-0/161هفتگی

---10روزانه

.این توالی مصرف فست فود بعنوان مبنا سنجش درنظر گرفته شده است: 1
*P:Multiple linear regression
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مواد و روش ها

صبحانهمصرفتوالیواحشاییچربیمیزانمیانچندگانهخطیرگرسیونزیرمدلجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویان

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

متغیرگروه                
میزان چربی 

احشایی
P*(درصد95)فاصله اطمینان 

توالی دربافت 

صبحانه

مصرف کنندگان 
کامل

1/9273/8520/0020/049

نیمه حذف 
کنندگان

1/7033/8220/416-0/115

حذف کنندگان 
---10کامل

این توالی دریافت صبحانه بعنوان مبنای سنجش درنظر گرفته شده است: 1
*P:Multiple linear regression
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مواد و روش ها

دفوفستمصرفتوالیواحشاییچربیمیزانمیانچندگانهخطیرگرسیونمدلزیرجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویان

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

گروه                             متغیر
میزان چربی 

احشایی
95)فاصله اطمینان 

(درصد
*P

توالی مصرف 

فست فود

0/509-4/5729/211-2/320ساالنه

0/002-13/411-2/933-8/172فصلی

˂0/001-11/632-3/461-7/546ماهانه

0/001-11/211-2/805-7/008هفتگی

---10روزانه
.این توالی مصرف فست فود بعنوان مبنا سنجش درنظر گرفته شده است: 1

*P:Multiple linear regression
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مواد و روش ها

آماریمعناداریتعریفجهتFM%ازاستفادهجایبه1-0محدودهدرFM%از
Arcsin.SQRT.FMشدمحاسبه.

ویاندانسشجدرصبحانهمصرفتوالیبابدنچربیتودهدرصدمیانرگرسیونیزیرمدلجدول
.دهدمینشانBMI≥25باپزوهشدرکنندهشرکت

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

گروه                             متغیر
میزان درصد توده 

چربی بدن
95)فاصله اطمینان 

(درصد
*P

توالی دربافت 

صبحانه

0/068-0/0340/0720/004ملمصرف کنندگان کا

0/0440/0850/0020/042نیمه حذف کنندگان

---10حذف کنندگان کامل

این توالی دریافت صبحانه بعنوان مبنای سنجش درنظر گرفته شده است: 1

*P:Multiple linear regression
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42

مواد و روش ها

ویاندانشجدرفودفستمصرفتوالیبابدنچربیتودهدرصدمیانرگرسیونیمدلزیرجدول
≥BMIباپژوهشدرکنندهشرکت .دهدمینشان25

وزنضافهادارایوچاقدانشجویاندرایتغذیهاختالالتبرفودفستمصرفوصبحانهدریافتاثر:نتایج

گروه                             متغیر
میزان درصد توده 

چربی بدن
95)فاصله اطمینان 

(درصد
*P

توالی مصرف 

فست فود

0/321-0/0760/206-0/069ساالنه

0/018-0/229-0/022-0/125فصلی

0/003-0/204-0/043-0/124ماهانه

0/007-0/197-0/031-0/114هفتگی

---10روزانه
.این توالی مصرف فست فود بعنوان مبنا سنجش درنظر گرفته شده است: 1

*P:Multiple linear regression
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بحث
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مواد و روش ها

:اینکهبهتوجهبا

میانگینبینBMIنگردیدمشاهدهمعناداریاختالفپسرانودختران

داشتندقرارنرمالوزنمحدودهدرافرادکلدرصد65ازبیش

داشتندضعیفیفیزیکیفعالیتآنهادرصد65ازبیش

کنندمیمصرفصبحانههفتهدرروز5ازکمتردانشجویان(درصد53/98)درصد50ازبیش

CRPهابیالتفاکتوربدن،وترکیبسنجیتنهایاندازهوهفتهطولدرصبحانهمصرفتوالیبین

.نگردیدمشاهدهمعناداریارتباطگونههیچفود،فستمصرفوبدنیفعالیتهمچنینو

دریافترسایدربودباالترصبحانهکاملکنندگانمصرفدرکهکلانرژیولبنیاتمصرفبجزو

.نگردیدمشاهدهدارمعنااختالفغذاییهای
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بحث
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مواد و روش ها

دررنظموردمختلفهایگیریاندازهوصبحانهدریافتتوالیمیانارتباطعدمبهتوجهبا

بهمعطوفهاتحلیلبعدیگامدرآماری،مختلفهایآزموناجرایهمچنینومطالعه

.شدوزنیاضافهوچاقدانشجویان

مصرفوصبحانهباالیدریافتوزناضافهدارایوچاقکنندگاندرشرکتگردیدمشخص

.باشدمیهمراهسرمCRPمیزانکاهشبافودفستپایین

کنندگانشرکتازگروهایندرهمچنین(25≤BMI)،تودهدرصدواحشاییچربیمیزان

باالترفتدریاباودهدمینشانراعکساثروبودهمتاثرصبحانهدریافتبهنسبتبدنچربی

توجهقابلکاهشبافودفستکمترمصرفاگرچهاست،کردهایجادراباالتریمیزانصبحانه

.استبودههمراهاندازهدواین
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صبحانهرفمصتوالیباپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانسکونتمحلارتباطبحث

45

مواد و روش ها

صبحانههفتهدرروز5ازکمتردانشجویانازدرصد50ازبیشکهدادنشانمطالعه،ایننتایج
.خوردندمی

باشدمییکسانهمکارانوآزادبختمطالعهنتایجباکه.

هکرسدمینظربهبودند،خوابگاهساکنکنندگانشرکتدرصد50ازبیشکهاینبهتوجهبا
درسکونتمحلترکوشدنبیدارخوابازدیرخوابگاهی،زندگیوخانوادهازدوربهزندگی

ذفحاصلیدالیلازوالدین،بازندگیعادیروالونظمازشدنخارجکلیبطوروصبحاوایل
.باشدمیدانشجویانازگروهایندرصبحانه
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پژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانبدنیتودهشاخصباصبحانهدریافتتوالیارتباطبحث

46

مواد و روش ها

رایجبیشترصبحانهکنندگانحذفدرچاقیووزناضافهشیوعکهدادندنشانمطالعهچندین
.است

میانگینبینمطالعهاینهاییافتهاماBMIداریمعناارتباطکنندگانحذفوکنندگانمصرف
اینداشتند،قرارنرمالوزنمحدودهدرافراددرصد65ازبیشاینکهبهتوجهبا.نگردیدمشاهده
موجبسنیگروهایندرحداقلصبحانهحذفیامصرفکهبودخواهداستنادقابلموضوع
.استنشدهوزنکاهشیاافزایش

سیستماتیکمتاآنالیزمطالعهsievertشدهکنترلتصادفیآزمایشیمطالعاتدرکهدادنشان
صبحانهحذفیاوشودمیوزنکاهشباعثصبحانهمصرفکهتصوراینبردالمدرکیهیچ

.نشدپیداشود،میوزنافزایشبهمنجر

دلیلبهصبحانهکالریمصرفاینکهبردالشده،مطرحخصوصایندرنیزدیگریفرضیه
ازجلوگیریبهمنجروکندکمکوزنکاهشبهتواندمیروزاوایلدرآنکارآمدمتابولیسم

.شودروزادامهدرکالریحدازبیشمصرف
هصبحانکنندهمصرفگروهبینمتابولیسممیزان،شدهکنترلتصادفیآزمایشیمطالعهچهاراما

گروهودمیانمتابولیسممیزاندرمعناداراختالفوکردندآزمایشراصبحانهکنندهحذفگروهو
.اندنکردهمشاهده
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تودهرصددواحشاییچربیباسن،دوربهکمردورنسبتباصبحانهدریافتتوالیارتباطبحث

پژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانبدنچربی

47

مواد و روش ها

چربیسن،بادوربهکمردورنسبتباصبحانهمصرفتوالیبینمعناداریارتباطمطالعهایندر
.نگردیدمشاهدهبدنچربیتودهدرصدواحشایی

مطالعهبامتناقضنتایجAlexanderمیزانوصبحانهمصرفبینکهباشد،میهمکارانو
.کردندمشاهدهمعکوساثراحشاییچربی

حانه،صبکنندگانحذفدربیشتراشتهایکهاستبودهاینبرفرضیهقبلیمطالعاتدر
لکانرژیاینکهعلیرغمشود،میروزطولدرباالترچربیدانسیتهباغذاهایمصرفموجب

غذاییبرفیسبزی،میوه،صبحانهکنندگانمصرفهمچنین.باشدمیترپایینآنهادریافتی
.کنندمیدریافتتریپایینچربیمیزاندریافتیانرژیکلازوکنندمیمصرفبیشتری

ردیدنگمشاهدهمعنادارارتباطفودفستمصرفوصبحانهمصرفتوالیبینحاضرمطالعهدر
وسبزی،میوهمصرفصبحانهکنندگانمصرفتوسطبیشترانرژیدریافتعلیرغمهمچنینو

.نگردیدمشاهدهاختالفیصبحانهکنندهمصرفمختلفهایگروهبینغذاییفیبر

مطالعهباحاضرمطالعهنتایجTamezتحقیقدر.داردمطابقتهمکارانوTamezهمکارانو

.کندمیردرااستمرتبطشکمیچاقیافزایشباصبحانهحذفکهفرضیهاین
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48

مواد و روش ها

درهکنندشرکتدانشجویاندرصبحانهمصرفتوالیواحشاییچربیبینمعناداریتنها
ربیچتودهواحشاییچربیبیشترمیزانباصبحانهمصرفکهشد،دیدهBMI≥25باپژوهش

.استبودههمراهبدن

یافتیدرانرژیکلصبحانهمصرفباوبودهچاقیووزناضافهدچارافرادایناینکهبهتوجهبا
.بودهدنخواانتظارازدورفوقاندازهدوافزایشلذاباشد،میکنندگانحذفازبیشترنیزآنها

دوربهکمردورنسبتهایاندازهوفودفستمصرفمیزانبینافرادازگروهایندرهمچنین
کنندهتاییدوشدهدیدهتوجهیقابلارتباطبدنچربیتودهدرصدواحشاییچربیباسن،

واقیچبامرتبطشاخصهایتواندمیفودفستانواعباالترمصارفکهباشدمیموضوعاین

.کندحادترچاقووزناضافهدچارافراددرراشکمیچاقی

تودهرصددواحشاییچربیباسن،دوربهکمردورنسبتباصبحانهدریافتتوالیارتباطبحث

پژوهشدرکنندهشرکتدانشجویانبدنچربی



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

درپژوهشکنندهشرکتدانشجویانCRPالتهابیفاکتورباصبحانهدریافتتوالیارتباطبحث

49

مواد و روش ها

التهابیفاکتورسرمیغلظتوصبحانهمصرفتوالیبینCRPمشاهدهداریمعنیارتباط
.نگردید

مطالعهبامتناقضمطالعهایننتایجZhuسرمیغلظتدادندنشانکهباشدمیهمکارانو
.داردمستقیمارتباطهفتهطولدرصبحانهحذفروزهایتعدادباCRPالتهابیفاکتور

مطالعهدراگرچهZhuالتهابیفاکتورسرمیغلظتمیانگینهمکارانوCRPمصرفدر
کنندگانحذفدرلیتربرگرممیلی1/33برابردرلیتربرگرممیلی1/07صبحانهکنندگان
رادافبرایکلینیکینظرازکهدرحدی(لیتربرگرممیلی0/3ازکمتر)اختالفامابود،صبحانه

،CRPبیالتهافاکتورسرمیغلظتزاییبیماریبحثدرآنکهکما.باشدنمیکندمخاطرهایجاد
گرممیلی3ازبیشترغلظتوپایینریسکشرایطبعنوانرالیتردرگرممیلی1ازکمترغلظت

.کنندمیمعرفیعروقیوقلبیهایبیماریبهاحتمالباالیریسکشرایطبعنوانرالیتردر
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50

مواد و روش ها

25باپژوهشدرکنندهشرکتدانشجویاندر≤BMI،مصرفبیشترینکهکنندگانیشرکت
1/164انمیزبهداشتندرامصرفکمترینکهآنهاییبهنسبتداشتندهفتهطولدرراصبحانه

.شودمیمشاهدهCRPسرمیغلظتکاهشلیتربرگرممیلیبرحسبواحد

هایفاکتوررویبرتواندمیصبحانهمصرفعدمیامصرفافرادازگروهایندررسدمینظربه
.باشدداشتهبیشتریتاثیرالتهابی

سرمیغلظتمیانارتباطقویترینCRP25باکنندگانشرکتدرفودفستمصرفبا≤BMI

.گردیدمشاهده

درپژوهشکنندهشرکتدانشجویانCRPالتهابیفاکتورباصبحانهدریافتتوالیارتباطبحث
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گیرینتیجه

51

مواد و روش ها

حتییاصبحانهحذفکهفرضیهایندانشجویان،درشدهمشاهدهنتایجومطالعهبهتوجهبا

سنجیتنهایاندازهبرزیادیتاثیری،(سال25–18)سنیگروهایندرتواندمیآندریافت

.کندمیردراکندایجادCRPالتهابیفاکتورهایوبدنترکیبهایاندازهو

ووزناضافهدچارافرادرویبرمجزاوبیشترهایبررسیدروسنی،گروههمیندراگرچه

نترلکهمراهبهصبحانهدریافتگردیدمشخصوگردید،مشاهدهتوجهیقابلتاثیراتچاقی

ایندربدنچربیمیزانوالتهابیفاکتورمیزانکاهشدرروزشبانهدردریافتیانرژیکل

.باشدمیموثرافراد
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پژوهشیپیشنهادات

52

مواد و روش ها

سال، افراد دچار اضافه وزن و چاق بطور ویژه 25-18در مطالعات آتی در گروه سنی -1
.مورد توجه قرار گیرند

.مطالعات آینده نگر از تاثیر حذف یا دریافت صبحانه در اولویت قرار گیرد-2

.ددیگر فاکتورهای التهابی نیز مورد بررسی قرار گیرنCRPعالوه بر فاکتور التهابی -3

نیز به HDLو LDL، کلسترول تام، TG، مقاومت به انسولین، FBSاندازه گیری میزان -4
.سایرآزمون ها اضافه گردد

.گرددانجام آزمایشات کنترل شده تصادفی با کیفیت باال و طوالنی مدت طرح ریزی-5
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کاربردیپیشنهادات

53

مواد و روش ها

عدمدلیلبکهنسالیومیانسالیسنیندرتغذیهسوءوایتغدیهاختالالتشیوعبهتوجهبا-1
باتغذیهآموزش،(دانشجوییدورانخصوصا)نوجوانیوجوانیسنیندرتغذیهاصولازپیروی
ومغذیمواددریافتودریافتیانرژیکلکنترلباهمراهصبحانهوعدهمنظمدریافتهدف

کاهشجهتدرمناسبراهکارچاقی،ووزناضافهدچارافراددربویزهبیشتر،بدنیفعالیت
.شودمیمحسوبایتغذیهاختالالت

تسالمارتقاءوحفظمنظوربهایتغذیههایریزیبرنامهوسیاستگذاریتوسعهجهتدر-2
ودشمیپیشنهادآنهادرصبحانهحذفازناشیاحتمالیعوارضرساندنحداقلبهودانشجویان

ویاندانشجبهصبحانهوعدهدانشگاهسرویسسلفمحلدرصبحگاهیهایکالسشروعازقبل
.گرددارائه
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