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  چكيده
عملکرد بر را  اثر مثبت مصرف صبحانه ها مطالعه ي شود اما همه ي ميناختحذف صبحانه موجب افت عملکرد ش :مقدمه
 يا مطالعه ن وجود،يبا ا.  باشدها مطالعه متناقض در هاي يافتهل يتواند دل  ميتفاوت در نوع صبحانه. اند  نشان ندادهيشناخت

 ي بررسبه منظورن مطالعه ين ايبنابرا. دكرده باشد، وجود ندار يران بررسي در ايعملکرد شناخترا بر که اثر نوع صبحانه 
 شده ي طراحي کودکان دبستانيبر عملکرد شناخت) نير پروتئپ و دراتيپرکربوه (يراني دو نوع صبحانه معمول اتأثير
 حاضر شرکت ي در مطالعه)  دختر۲۷  پسر و۲۴( ساله ۹- ۱۱ ي هه شدي كودك خوب تغذ۵۱: ها روشمواد و . است
 از دو نوع يک يک هفتهي ي سه روز به فاصله،  متقاطعـ ي تصادفي  کنترل شدهيين طرح کارآزمايا کودکان در. کردند

درات ي پر کربوهي دو نوع صبحانه عبارت بودند از صبحانه .ندند ما ي ناشتا باقشاهد، ا به عنوان يصبحانه را مصرف کرده 
ن يدرات و پروتئي کربوهيتند اما از نظر محتواکسان داشي ي و چربيکه انرژ%) ۲۵(ن ي پر پروتئي و صبحانه%) ۶۰(

هاي  له آزمونيقه بعد از صرف صبحانه به وسي دق۱۲۰ و ۳۰ها قبل از صبحانه و   آنيعملکرد شناخت. متفاوت بودند
 يارآم افزار با استفاده از نرمها  افتهي ي همه. شد يابيانه ارزيا با استفاده از رايتاني برCDR ي  مؤسسهي استاندارد شده

SPSS ۰۵/۰ داري معني پردازش شدند و با قبول سطح ۱۵ش يرايو<P يپ در: ها افتهي . قرار گرفتنديمورد قضاوت آمار 
تغيير بارزي در  )ن و عدم مصرف صبحانهي پر پروتئي درات، مصرف صبحانهي پر کربوهي مصرف صبحانه(هر سه الگو 

 . وجود نداشتيشناختهاي  شتر آزمونين سه گروه در بي بداري معنيتفاوت عملكرد شناختي هر دو جنس مشاهده نشد و 
 يشتريقات بينشان نداد و تحق ه شدهي کودکان خوب تغذي بر حافظهرا   ن مطالعه اثر نوع صبحانهي ايها افتهي: يريگ جهينت

ت يفيت و کيکم چنين هم.  نشان دهدي مختلف عملکرد شناختيها طهيبر حرا الزم است تا تفاوت انواع مختلف صبحانه 
د در يگذارند و با  مي اثري ارتباط صبحانه و عملکرد شناختي هستند که رويدو عامل مهم، لق بر خُتأثيرل يصبحانه به دل

 .رنديکنار آن مورد سنجش قرار گ
  

  يکودکان دبستان حافظه، ،ينوع صبحانه، عملکرد شناخت: يديواژگان کل

  ۱۰/۱۰/۸۶: ـ پذيرش مقاله۱۸/۹/۸۶:  ـ دريافت اصالحيه۶/۴/۸۶: دريافت مقاله

  

  
  

  مقدمه

 گذشته هاي سال ي مختلف طييغذاهاي   وعدهتأثير

 را يا ژهيت ويان صبحانه اهمين مياما در ا. استشده  يبررس

هاي  نهين زميتر عيوس  ازيكي. به خود اختصاص داده است

ا حذف يخوردن ، تأثير مورد ادراك كودكان مطالعه در

  . ها در مدرسه است  آنيريادگي ييتوانابر صبحانه 

ق ي است كه از طريذهنهاي  ندي شامل فرآيعملكرد شناخت

م و در يكن  ميهيرذخ، ميآور به دست ميآنها اطالعات را 

بات يثابت شده است كه ترك ۱،۲.ميكن ي ميابياز بازيمواقع ن
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 ۲۴۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷شهريور ، ۳ ي شماره, هم دي دوره

 

  

سه   برتأثيرق يعملكرد انسان را از طري، اري بسييغذا

 كوتاه ي حافظه،  شامل توجهيشناختع عملكرد ي وسي طهيح

 نشان داده يبه خوب .دهند ير ميي بلند مدت تغي و حافظه مدت

 يخصوص در ابتدا، به  نامناسبي هيشده است كه تغذ

 عملكرد مغز و ادراك ي رويتواند اثرات ماندگار ي ميزندگ

 ي روييغذاهاي  مدت وعده كوتاهتأثير اما در مورد . بگذارد

 ي كمتر شناخت ه شدهيدر افراد خوب تغذ يعملكرد شناخت

ل به ي از مق اساساًيطه از تحقين حيعالقه به ا. وجود دارد

رد و در يگ  مي در كالس درس سرچشمهي عملكرد ذهنيارتقا

ن توجه يري نسبت به ساييغذاهاي   وعدهيجه برخينت

بارها از صبحانه به  ۲،۳.اند  را به خود جلب كردهيشتريب

 در ، زيرااد شده استي در روز يي غذاي وعدهن تري مهمعنوان 

 در شبانه روز قرار گرفته و ي گرسنگي ن دورهيتر ي طوالنيپ

 در دسترس يتواند باعث كاهش مقدار مواد مغذ يحذف آن م

 آمار ي از طرف۴،۵. شوديت افت عملكرد شناختيمغز و در نها

ن يمعمول و اكودكان ن ي كه حذف صبحانه بندا  نشان داده

  ۴،۶،۷. استشيت در حال افزاعاد

 روشن به نظر ياري بسيست برا ا كه ممكن  يبا وجود

 ينامطلوب روتأثير تواند تنها   ميبرسد كه حذف صبحانه

ان هنوز ين بي اياعتبار علمبگذارد،  كودكان ي ذهنيها ييتوانا

 يم قرن سعيش از ني ب پژوهشگران۲.است سؤال مورد

كودكان را در رابطه با در  ارزش مصرف صبحانه اند كرده

هيچ ن وجود در حال حاضر يبا ا. ن كننديي تعيعملكرد شناخت

 ي تجربهاي مطالعهكننده از انواع  نيي روشن و تعي جهينت

موجود هاي   از دادهي قاطعيبند امده و جمعي نبه دستمكرر 

عملكرد  د كوتاه و بلند مدت صبحانه بريمفي تأثير  درباره

، مطرح هستندن رابطه ي كه در اييها سمي و مكانيشناخت

اند كه بر اثر   نشان دادهها مطالعه ي برخ۸.وجود ندارد

 ۹-۱۵،دهد  نمي رخي در عملكرد شناختيرييمصرف صبحانه تغ

كه بر اند   نشان دادهها مطالعه از يگريكه گروه د يدر حال

ر  ب اثر مثبت،يشناختهاي  طهي حيبرخبر مصرف صبحانه 

 ۱۶- ۲۷. هم بدون اثر استيبرخبر و دارد  يگر اثر منفي ديبرخ

عملكرد هاي   جنبهي بهبود برخها مطالعه ي در بعضيحت

ط عدم مصرف صبحانه مشاهده شده ي در شرايشناخت

ي  مغذي ك مادهتأثير ي هستند كه هايي هم  مطالعه۱۶، ۲۴.است

 يرا به طور خالص رو) ين و چربيپروتئ درات،يمانند کربوه(

نجاست كه يله اأاما مس ۲۸- ۳۰،اند  كردهيس برريعملكرد ذهن

ها  بلكه وعده كنند  نمي مصرفيي را به تنهاي مواد مغذ،افراد

ر ي مقاديكنند كه حاو  مي را مصرفييها ان وعدهيا مي

اين .  استي انرژي حاويمغذ سه درشتر ه از يمختلف

تعداد .  را به خود جلب كرده استيادي توجه زراًي اخموضوع

ش بر عملكرد تأثيرب صبحانه و ي تركي كه روهايي مطالعه

   ۱۴،۱۵،۲۳،۲۵.اند، محدود است  كار كردهيشناخت

 يب صبحانه بر عملكرد شناختي تركتأثيرجا كه  از آن

اندك موجود هاي  افتهيو است  قرار گرفته يابيكمتر مورد ارز

 متناقض هستند در برخي موارد و ير قطعيز غيدر كودكان ن

ن در قالب يدرات و پروتئين كربوهي هم بيا سهي مقايو از طرف

 با توجه به چنين ، همصبحانه در كشور انجام نشده است

به ن مدرسه ي در سنيريادگي و ي كه عملكرد ذهنيتياهم

 دو تأثير ين مطالعه با هدف بررسيا،  دبستان داردخصوص

بر ) نيدرات و پر پروتئيپركربوه (يراني اي نوع صبحانه

 ي با همكاري اهوازي  ساله۹-۱۱ودكان  كيعملكرد شناخت

ران ين بار در اي اوليانگلستان برا CDRiمؤسسه مشترك 

  .انجام شد

  

  ها روشمواد و 

 ي با طرح متقاطع رويا پژوهش حاضر به روش مداخله

ل در ي مشغول به تحصي  ساله۹-۱۱ پسر ۲۴ دختر و ۲۷

 و خوب ند داشت۹۰-۱۲۰ ي هوشي  اهواز كه بهرهيها دبستان

 ياين و اوليت والديه شده بودند، پس از كسب رضايغذت

آزمون  از ي هوشي ن بهرهيي تع براي.مدرسه، انجام شد

 مورد مطالعه استفاده شد ي مخصوص گروه سنيرنگريون 

 ي باالي هوشي ا از بهرهي ند داشتيريادگيکه مشکل  يو افراد

 با چنين هم.  برخوردار بودند، وارد مطالعه نشدند۱۲۰

 ي وزن برايها  شاخصي  و محاسبهي آنتروپومتريبررس

 بدن و ي تودهي  نمايه سن و ي سن، قد برايقد، وزن برا

ه يکودکان خوب تغذ CDC 2000ها با جداول   آني سهيمقا

 روز در ۱ك جنس يآموزان به تفك دانش. شده انتخاب شدند

 ي هفته :شدند ير بررسي هفته به صورت ز۴هفته به مدت 

 و ي عملکرد شناختيها  آزموني زش نحوهآموبراي اول 

به عنوان (  شدهيطراحهاي   صبحانهيريپذ سنجش امكان

ي   دوره.ي اصلي مطالعهبراي  بعد ي  هفته۳و ) ني تمري جلسه

wash outك هفته بود ي.  

                                                           
i - Cognitive Drug Research Center 
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 همكارانو فاطمه سادات اميري   ي كودكان تركيب صبحانه و حافظه ۲۴۹

 

  

 ي عملكرد شناختيبه منظور بررس :هاي شناختي آزمون

كه توسط  يوتري كامپيها ران از آزمونين بار در اي اوليبرا

 سال ۲۰ش از ي شده و بي انگلستان طراحCDR ي سسهؤم

ا مورد استفاده قرار گرفته ي مطالعه در سراسر دن۹۰۰در 

   ۱.شد است، استفاده

 است كه يمختلفهاي  گيري  اندازه شاملCDRستم يس

 هستند مانند ي از عملكرد ادراكيخاصهاي  مخصوص جنبه

ا يه ي ثانوي فظهحا و ا فعالي كوتاه مدت ي حافظه، توجه

ستم بر ين سي به كار رفته در ايها ت آزمونيدو مز. يا دوره

 هاي آزمونل ي از قبي سنجش عملكرد شناختهاي روشر يسا

  :وكسلر آن است كه

 به صورت مشابه از هر آزمون يادي زيها  فرم-۱

 به يآزمونهاي  هك از جلسي چيكه در ه يموجود است به طور

در . رديگ  نميشركت كنندگان قرارار ي در اختيصورت تكرار

 ي جهي نتيرو) به خاطر تكرار (يريادگي تأثيرجه احتمال ينت

  .رود  مينيهر آزمون از ب

 ي شناختيها  آزموني عت همهي طبو جزي،ريادگي اثر -۲

 مورد استفاده در يها ن مهم است كه آزمونياما ا. است

چه  چنان عملكرد فرد را نشان دهند و قاًي مطالعه دقيروزها

نان ين اطميفتد، اي روز مطالعه اتفاق بي در عملكرد طيرييتغ

نه   انجام شده استي وجود داشته باشد كه مربوط به مداخله

قبل از شروع مطالعه  CDRستم يلذا در س. يريادگتأثير ي

ن در نظر گرفته ا داوطلبين برايتمرهاي  ي، جلسهاصل

ا شوند و عملكرد  آشنها كامالً  آزموني شود تا با نحوه يم

ي  حد پايهك يك سطح ثابت برسد و در روز مطالعه يآنها به 

  ۳۱-۳۳. داشته باشنديواقع

ا افت در پاسخ ي ارتقا درها  ن آزمونيت اي حساسچنين هم

 سالم نشان افراد و داروها در يي از مواد غذايبه انواع مختلف

 يسين انگلها به زبا كه آزمون از آنجا ۲۷  ،۳۴  ،۳۵.داده شده است

 كردن آنها يفارسبراي افزار  ر در نرميي و امكان تغاست

ارقام به كار . شدندها انتخاب   از آزموني تعداد خاصنيست،

 Noو  Yes ي  از كلمهچنين هم بود، يسيها انگل رفته در آزمون

قبل از شروع مطالعه بنابراين . شد  ها استفاده در آزمون

 به مدارس مربوط مراجعه و ) ماه۱به مدت (بار در هفته  کي

ها آموزش داده شد و طبق مشورت با  ين موارد به آزمودنيا

ن يتا ا، نه به آنها داده شدين زمي در ايفيمربوط تكالمعلمان 

آموزان با   مقرر دانشينان حاصل شود كه در روزهاياطم

دا يشدند مشكل پ يم  ذكريسين موارد كه به صورت انگليا

  .نخواهند كرد

 گيري  اندازه هر آزموني لهيوسه  كه بي مختلفيها ييتوانا

  .ر استي هر آزمون به شرح زي اجراي و چگونگشدند

  : ي كوتاه مدت هاي سنجش حافظه آزمون

 كه توسط ي ادراكييتوانا: SPM( i(يي  فضاي حافظه) الف

ست از حفظ موقت  ا شود عبارت ي ميابي ارزSPMآزمون

ن صورت ي به اSPMمون  آزي اجراي نحوه. يياطالعات فضا

 ۹ پنجره از ۴ك ساختمان كه ير ياست که در ابتدا تصاو

 ي بايدآزمودن. دوش  ميش دادهي، نماهستنداش روشن  پنجره

 ساختمان ۳۶سپس . روشن را به خاطر بسپاردهاي  پنجره

 يشد و آزمودن  ميش دادهيتور پشت سرهم نماي مانيرو

ز ي نيختمان اصلن پنجره در سايا اي كه آگيرد  ميميتصم

ر، كه در صورت مثبت بودن پاسخ دكمه يا خيروشن بوده 

Yes ي  بودن پاسخ دكمهيو در صورت منف No را فشار 

  .داد مي

 كه يند ادراكيفرآ: NWM( ii ( فعالي عددي حافظه) ب

تکرار  ست از اشود عبارت ي ميابيارز NWMتوسط آزمون 

زمون  آي اجراي نحوه  شمارش رشته اعداديمه صوتين

NWMتور ي ماني عدد رو۵ن صورت است که در ابتدا ي به ا

. د تا آنها را به خاطر بسپاردوش  ميش دادهي نمايبه آزمودن

، ك يد و در مورد هروش  ميش دادهي عدد نما۳۰سپس 

ه ي عدد اول۵ن ين عدد بيا اي كه آ بگيردميتصمي بايد آزمودن

  را فشارNoا  يYes ي  دكمه،به تناسب ر و بنايا خيبوده 

ه ي عدد اول۵ن آزمون سه بار پشت سر هم با يا. دهد مي

  .دوش  ميمتفاوت تکرار
  

  :اي  ثانويه يا دورهي  سنجش حافظههاي آزمون

 كه ي ادراكييتوانا: P.R( iii (ري تصويبازشناس) الف

ست از افتراق  اشود عبارت ي ميابيارز P.R توسط آزمون

ه ي که قبل ارايريد از اطالعات تصوي جديرياطالعات تصو

ن صورت است يبه ا P.R  آزموني اجراي نحوه .شده باشد

 ۱تور با سرعت ي مانير روي تصو۲۰ هر جلسه يکه در ابتدا

 .دوش  ميش دادهي نماي هر آزمودنيه براي ثان۳ر در يتصو

 ي هيقه بعد از اراي دق۲۰حدود ( همان جلسه يسپس در انتها

گر به ير ديتصو ۲۰ به همراه ير اصليتصاو، )ريتصاو

 يبرا. دوش  ميش دادهي نماي آزمودني برايصورت تصادف

ر ي تصاووا جزي كه آ بگيردميتصمي بايد ر آزمودنيهر تصو

                                                           
i - Spatial Memory  
ii - Numeric Working Memory 
iii- Picture Recognition  
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را  Noا  يYes ي به تناسب دكمه ر و بنايا خي بوده ياصل

 .هدد  ميفشار

  

  : پيراپزشکيي آماده سازي سايت دانشکده

ران يار به اافز  نرمCDRپس از بستن قرارداد با مرکز 

 يراپزشکي پي ت دانشکدهيوتر در ساي کامپ۲۷. ارسال شد

 Yesبرچسب . شد آنها نصب ي  همهيافزار رو ا و نرميمه

ك چپ موس قرار ي كلي روNoك راست و برچسب ي كليرو

ها دچار اشتباه  داده شد تا کودکان به هنگام انجام آزمون

وقف كردن متبراي كه ) ESC(اسكيپ  ي  دكمهچنين هم. نشوند

 شد تا يگذار  عالمتيرفت با برچسب رنگ  ميآزمون به كار

به طور كامل را د ياز به استفاده از صفحه كليها ن يآزمودن

شتر آنها و به حداقل يحفظ تمركز ببراي . نداشته باشند

 يوترها با صفحاتين كامپي بيطي محيها رساندن محرك

ش خود يجاد شد تا هر شخص فقط به صفحه نمايواره ايد

  .د داشته باشديد

  :انواع صبحانه

 شامل پژوهشن ي مورد مطالعه در اي  دو نوع صبحانه

هر . ن بودندي پر پروتئي درات و صبحانهي پر كربوهي صبحانه

 ي روزانه براي ه شدهي توصيكالر% ۲۰ صبحانه بر اساس ۲

و ) يلو كالري ك۴۰۰-۴۵۰به طور متوسط( سال ۹-۱۱ن يسن

ك ي نزديراني اي  معمول صبحانهي الگو كه بهييتوسط غذاها

 الزم به ذكر است كه هر دو نوع ۳۶. شدنديطراح، بودند

كسان ي يزان انرژي و مي چربي از لحاظ محتوا صبحانه

درات، يكربوه% ۶۰درات شامل يكربوه  پري صبحانه. بودند

ن شامل يپروتئ  پري  و صبحانهيچرب% ۳۰ن و يپروتئ% ۱۰

زان يم. ي بودندچرب% ۳۰ن و يوتئپر% ۲۵درات، يكربوه% ۴۵

 يطراحهاي   صبحانهين و چربيپروتئ، اترديكربوهي، انرژ

  .  آورده شده است۲ و ۱ول اشده در جد

  

  تفكيكبه  دراتي پر کربوهي صبحانهي  مواد تشكيل دهنده -۱ جدول

 يانرژ

 )يلوکالريک(

 ييذامواد غ ينيواحد جانش )گرم(درات يکربوه )گرم(ن يپروتئ )گرم (چربي

 نان ۲ ۳۰ ۶ ۲ ۱۶۰

۸۰  

۴۵  

۱  

۵  

۳   ۱۵  

-  

  دراتي کربوه۱

  ي چرب۱

  يزديک يک

 کره ۵/۱ - - ۵/۷ ۵/۶۷

 مربا  ۲ ۱۰ - - ۴۰

 شکر ۵/۱ ۵/۷ - - ۳۰

 يچا - - - - -

 جمع کل - ۵/۶۲ ۹ ۵/۱۵ ۵/۴۲۲

  

   به تفكيكني پر پروتئي صبحانهي  مواد تشكيل دهنده -۲ جدول

 ييمواد غذا ينيواحد جانش )گرم(درات يکربوه )گرم(ن يپروتئ )گرم( يچرب )يلوکالريک (يانرژ

 نان ۵/۲ ۵/۳۷ ۵/۷ ۵/۲ ۲۰۰

 ريپن ۱,۵ - ۱۰,۵ ۵/۷ ۵/۱۱۲

 تخم مرغ ۱ - ۷ ۵ ۷۵

 شکر ۲ ۱۰ - - ۴۰

 يچا - - - - -

 جمع کل - ۵/۴۷ ۲۵ ۱۵ ۵/۴۲۷
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 همكارانو فاطمه سادات اميري   ي كودكان تركيب صبحانه و حافظه ۲۵۱

 

  

  

 مطالعه مشابه ي اصلي  هفته۳ كار در هر ي اجراي نحوه

كه  يبه طور شدند  ميجا هها جاب ن تفاوت كه گروهيابود، با 

افت صبحانه يدر، ناشتا بودن(ط ي شرا۳كننده هر  هر شركت

را تجربه ) نيپروتئ  پري افت صبحانهيدر و دراتيپركربوه

به مدرسه مراجعه شد و )  بار۴هر (روز قبل از مطالعه  .كرد

و  ۲۲:۰۰عدم مصرف غذا بعد از ساعت ( الزم هاي بر نكته

د ي تأكبه طور مستقيم) عدم مصرف صبحانه صبح روز بعد

  .شد

ها بدون صرف صبحانه طبق  يآزمودندر روز موعود، 

پس از . كردند   به مدرسه مراجعهيشگيساعت معمول هم

 و  شاپور اهوازيس به دانشگاه جندياب با سرويحضور و غ

 به سه ي منتقل و به صورت تصادفيراپزشكي پي دانشكده

وترها يكامپ، آموزان قبل از حضور دانش. شدند  ميگروه تقس

 يها رو دستگاهي  همه و  گرفته بودقرار CDR ي  برنامهيرو

ه  صبح ۸:۱۵رأس ساعت  . شده بودندمي تنظiحد پاي

در شد كه    افراد به طور همزمان گرفتهي آزمون از همه شيپ

ها از  سپس گروه. )۸:۱۵-۸:۴۰(برد   قه زماني دق۲۵ حدود

 ۲ و ۱گروه . شدند  ت خارجي از ساير جدا شده و همگگيكدي

 ۱گروه . شدند   منتقليگريصرف صبحانه به مكان دبراي 

ن يپروتئ  پري  صبحانه۲درات و گروه يكربوه  پري صبحانه

 ۸:۱۵-۹:۰۰ ي زماني هزبا سرو صبحانه در. كردند  افتيدر

 ها يم چند کارشناس، آزمودني نظارت مستقيشد و ط  اجرا

ه شده از قبل به طور ي تهي م به مصرف تمام صبحانهملز

  به طور کامل صبحانه را مصرفيكامل بودند و چنانچه فرد

 افتيز صبحانه دري ن۳گروه . شد  مياز مطالعه خارج کرد، نمي

 به چنين هم. ماند ي ميها ناشتا باق كرد و تا اتمام آزمون نمي

اطالعات ، تي سرو صبحانه در ساي طور همزمان با مرحله

  مربوط به هر فرديها سكي ديآزمون رو شيمربوط به پ

ره و يذخ) Back up Disk کي و Master Diskک ي(

قه ي دق۳۰ قاًيدق.  شدندميآزمون اول تنظ  پسيوترها رويکامپ

آزمون اول از   پس۹ : ۳۰ ساعت يعنيپس از صبحانه 

آزمون اول در  پس از اتمام پس. شد  گرفتهكنندگان  شركت

شدند و طبق   ت خارجيها دوباره از سا يآزمودن، ۹ :۵۵ت ساع

 يجمع  دستهيحي تفري نظر مشاور روانشناس مطالعه برنامه

،  دانشكدهي د از كتابخانهيبازد، لم كوتاهيش فيل نماياز قب(

 )ي و غيرهت بدني در كالس بدون فعالي دسته جمعيها يباز

  . شد   آنها اجرايبرا

                                                           
i- Baseline  

 يآزمون اول رو بوط به پسن اطالعات مرين حيدر هم

 يوتر رويکامپ و رهيز ذخي مربوط به هر فرد نيها سكيد

 ۱۲۰ يعني ۱۱: ۰۰س ساعت أر . شدميآزمون دوم تنظ پس

ز از افراد يآزمون دوم ن پس، صبحانهصرف قه پس از يدق

 ۲۵ز يآزمون ن  پسدو هر يمدت زمان الزم برا(شد   ميگرفته

 به ۱۱: ۲۵ ساعت در اه پس از اتمام آزمون. بوددقيقه 

و ) كير و كيش(شد   ه دادهي كه ناشتا بودند تغذيگروه

 يها سكي ديز رويآزمون دوم ن اطالعات مربوط به پس

س يآموزان با سرو دانش  و شدرهيمربوط به هر فرد ذخ

الزم به ذكر است كه تمام . شدند  دانشگاه به مدارس منتقل

ه مصرف آب  مجاز بها آزمونها در طول مدت  يآزمودن

 SPSS يآمار افزار با استفاده از نرمها  افتهي ي همه. بودند

 داري معني پردازش شدند و با قبول سطح ۱۵ش يرايو

P<0/05ي يك طرفه آناليز واريانس و آناليز ها آزمون  و

 ي مورد قضاوت آمارهاي تكرار شونده واريانس مشاهده

  .قرار گرفتند

  ها يافته

 ي  و بهرهيسنج  تنيها يژگيو  در سن،داري معنيتفاوت 

ش از ورود به مطالعه ين سه گروه دختر و پسر پي بيهوش

رفت که سه گروه از نظر يتوان پذ  مينيبنابرا .وجود نداشت

  ).۳ جدول( سه هستنديگر قابل مقايکدي مهم با يرهايمتغ

 و زمان واكنش در آزمون (SPMSI)شاخص حساسيت 

ن سه ي بداري نيمعتفاوت : (SPMRT) فضايي ي حافظه

 در هر دو جنس ي مورد بررسيها ك از زماني چيگروه در ه

 نشان داد SPMRT  وSPMSI ي آماريبررس. مشاهده نشد

  . نبوده استدار معنيکه تفاوت سه گروه 

و زمان واکنش در ) NWMSI(شاخص حساسيت 

 داري معنيتفاوت : )NWMRT(  عددي فعالي آزمون حافظه

 در هر ي مورد بررسيها  از زمانكي چين سه گروه در هيب

  وNWMSIي  آماريبررس. دو جنس مشاهده نشد

NWMRT نبوده دار معني نشان داد که تفاوت سه گروه 

  .است

 و زمان واكنش در آزمون (PicSI)شاخص حساسيت 

ن سه ي بداري معنيتفاوت : )PicRT( بازشناسي تصاوير

و جنس  در هر دي مورد بررسيها ك از زماني چيگروه در ه

 نشان داد که PicRT  وPicSI ي آماريبررس. مشاهده نشد

  . نبوده استدار معنيتفاوت سه گروه 
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	��ه��رات ����	و �����

  

   کودکيفردهاي  ويژگي برحسب ي مورد بررسيها ه در گروهي پايرهاي متغي سهيمقا -۳جدول 

 P-value  ۳گروه   ۲گروه   ۱گروه     ريمتغ

  )سال( سن *۰۹/۰  ۴/۹ ± ۵/۰  ±۵/۹ ۰/ ۵  ±۸/۹ ۰/ ۳

  دختر

  پسر
۵/۰ ± ۵/۹  ۵/۰ ± ۵/۹  ۵/۰ ± ۵/۹  ۹۷/۰  

  )كيلوگرم( وزن  ۴۲/۰  ۸/۳۳ ± ۲/۶  ±۶/۳۸ ۱۰   ۱/۳۷ ± ۴/۷

  دختر

  پسر

۸/۱۰ ± ۲/۴۴  ۷/۱۰ ± ۷/۳۶   ۷/۹±۱/۳۴   ۱۴/۰  

  )متر سانتي( قد  ۲/۰  ۲/۱۳۵ ± ۸/۵  ۱۳۹ ± ۵/۴  ۳/۱۳۹ ± ۶/۵

  دختر

  پسر

۱/۷±  ۱/۱۴۰  ۶/۶ ± ۱۳۸  ۵/۶ ± ۱۳۷   ۶۴/۰  

  ) بر متر مربع كيلوگرم( ي بدن ي توده هنماي  ۷۳/۰  ۴/۱۸ ± ۹/۲  ۸/۱۹ ± ۳/۴  ۲/۱۹ ± ۹/۳

  دختر

  پسر

۸/۳ ± ۲/۲۲   ۴ ±۹/۱۸  ۹/۳±  ۹/۱۷  ۰۸/۰  

  ي هوش نمايه  ۲۵/۰  ۹/۱۰۴ ± ۱/۸  ۴/۱۰۴ ± ۳/۹  ۲/۱۱۰ ± ۴/۶

  دختر

  پسر
۱/۷ ± ۶/۱۰۲  ۹/۶± ۱۰۲   ۳/۵± ۹۹   ۰۸/۰  

  . انحراف معيار± ميانگين †، گروه نشان ندادسه ن ي را بداري معنيتفاوت  يك طرفه آناليز واريانس *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تفاوت ( قه در هر دو جنسي دق۱۲۰، ۳۰،  صفريها  زمانيهر سه گروه ط در  كوتاه مدتي ت حافظهيفير كييروند تغ -۱نمودار 
  ) گروه مشاهده نشد۳ن ي بداري معني

  

ر يق چند متغيتلف هستند كه از ي، عوامليبيتركعوامل 

 يطه از عملكرد شناختيك حيتر در مورد  قضاوت جامعبراي 

 مورد يها ن مطالعه با توجه به آزمونيدر ا. روند  ميبه كار

 يابيارز i  كوتاه مدتي ت حافظهيفي كيبي تركعاملک ياستفاده 

ن ي بداري معني در هر دو جنس تفاوت يبيترکعامل ن يا. شد

                                                           
i- Quality of Working Memory  

 پسر زمان دختر

ره
نم
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 زمان در يت حافظه طيفي افت کيل و روند کنداشتسه گروه 

است مفهوم آن به اين، ). ۱نمودار ( بوديكسان هر سه گروه 

 کودکان بهتر است و با ي که صبح ناشتا، عملکرد حافظه

 به کار يها  حافظه در آزمونيمصرف صبحانه شاهد ارتقا

العمل و هم صحت  که هم سرعت عکس ي به طورنبوديم،رفته 

روز افت کرده و مصرف صبحانه  ي داده شده طيها پاسخ

  .ن افت نشده استي از ايريموفق به جلوگ

  

  بحث

  فعالي عددي حافظه، (SPM)يي  حافظه فضايها آزمون

(NWM)ري تصاوي و بازشناس (P.R)  حافظه يابيارزبراي 

شاخص . ن مطالعه استفاده شدنديدر ا) يا مدت و دوره کوتاه(

در هر آزمون و  (RT)  و متوسط زمان واکنش(SI) تيحساس

براي  (QL-WORK) فعال ي ت حافظهيفي کيبي ترکعاملک ي

.  حافظه مورد استفاده قرار گرفتندي  نهيقضاوت در زم

ن مطالعه در هر دو جنس تفاوت ي حاصل از اهاي يافته

،  P.R ،NWMيها ن سه گروه در آزموني را بداري معني

SPM يبيو شاخص ترک QL-WORKن يبه ا . نشان ندادند

ک از ي چي حافظه در هيفهوم که صبحانه باعث ارتقام

  ما نشان دادي مطالعههاي  يافته.  نشدي مورد بررسيها زمان

 حافظه ي رويدرات اثري پركربوهي که مصرف صبحانه

به   آمده الزم استهاي به دست يافتهر يتفسبراي . نداشت

مورد   گوناگون درهاي مطالعه که يمختلفساز و كارهاي 

اند،   داشتهيها بر عملکرد شناخت دراتيا كربوهيکز نقش گلو

 مختلف يها يدرست است که بررس. مي داشته باشيا اشاره

 يسه با دارونما موجب ارتقايکه گلوکز در مقا اند نشان داده

ي  در سالمندبه خصوصحافظه در جوندگان و انسان 

.  هنوز روش نشده است آنقي دقساز و كاراما  ۳۷- ۳۹،شود مي

ن است ينه مطرح است اين زمي معمول که در اي هيرضك في

ر ييش غلظت آن منجر به تغي خوردن گلوکز، افزايکه در پ

ش سنتز ي افزادر نهايت مغز از آن و ي برداشت و استفاده

ن يري سا۴۰،۴۱.شود  ميپوکمپي هي هين در ناحيکول لياست

ن به گلوکز ممکن است ياند که پاسخ انسول شنهاد کردهيپ

  ۴۲. بر حافظه باشد آن اثرلؤومس

 با يها دراتيو همکاران نشان دادند که کربوهكاپالن  اما 

ش ي کم باعث افزايلي، که خ)نظير جو(ن يي پايسمي گلضريب

 در حافظه در يشتري بي موجب ارتقا۴۳،شوند  ميقند خون

ب يمثل س( باال يسميگلضريب  با يها دراتيبا کربوه سهيمقا

ممکن كه دهد  ينشان مامر ن ي ا.دشون  مي) و گلوکزينيزم

د يمفتأثير ن واقعاً يي پايسميگلضريب  با ياست غذاها

  ۴۴. داشته باشنديشتريب

گر نشان داد که ي دي ک مطالعههاي ي افتهي چنين هم

ش قندخون يتواند به طور مستقل از افزا ي ميافت انرژيدر

افت ين مطالعه دريکه در ا يموجب بهبود حافظه شود، به طور

 موجب ارتقا حافظه در افراد يمغذ  از هر سه درشتيانرژ

ها ممکن است از  يمغذ دهد درشت  ميسالمند شد، که نشان

 اثر ي عملکرد شناختيسم رويک مكانيش از يق بيطر

قه بعد از خوردن ي دق۱۵ه عن مطالي در ا۲۸.بگذارند

 به طور خالص، حافظه ارتقا يچرب ن ويپروتئ درات،يکربوه

  ـ ، محور دستگاه گوارشي زماني ن محدودهيدر ا. دا کرديپ

 يدهاي پپتيبرخ.  داشته باشدي ممکن است نقش مهمiمغز

 ي د رهاکنندهي پپت۴۵،نينيستوکيس دستگاه گوارش شامل کوله

 جوندگان ي  حافظهي رو۴۶نيلين و آميپانکراستات، نيگاستر

 عصب ي ندهيک فزايق تحريتواند از طر  ميگذارند كه ياثر م

 ي ک واگ در انسان موجب بهبود حافظهي تحر۴۵.گ باشدوا

 گلوکز ي دهنده ارتقاتأثير  ي و واگوتوم۴۷شود مي ياظهار

جه ممکن است حافظه ي در نت۴۸.دهد مي حافظه را کاهش يرو

هر سه توسط دستگاه گوارش هاي  ق پاسخ به واسطهياز طر

  .ابدي ارتقا يمغذ درشت

رسد كه  ي به نظر مي عملكرد شناختيدرات روي کربوهاثر

 يها  آزموني از افراد و برخيمخصوص گروه خاص

که ي اند افراد  نشان دادهها مطالعهشتر ي ب۳۹. باشديشناخت

ارتقا اثر ست، ممکن است به ينطبيعي م قندخون آنها يتنظ

که  ها تر باشند تا آن  حافظه توسط گلوکز حساسي دهنده

  ۴۴.شود يم ميشان بهتر تنظ قندخون

ر يدهند که گلوکز و سا ي شواهد نشان منينچ هم 

 ـ ياني عملکرد لوب مي رويشتري بتأثيرها  دراتيکربوه

 بلند مدت ي کالمي ـ اظهاري که با حافظه  دارنديجگاهيگ

 يشتر رويدرات بيکربوهتأثير  يعني ۴۹،ارتباط دارد

 مربوط به يها  بلندمدت است تا آزموني  حافظهيها آزمون

 يشاني عملكرد لوب پي  کوتاه مدت که به واسطهي حافظه

  ۵۰.شوند  ميانجام

 شدن دار معني مطرح شده عدم سازوكارهايبا توجه به 

پژوهش ما   حافظه دريدرات روي پر کربوهي اثر صبحانه

 ،آموزان مورد مطالعه ل باشد که دانشين داليتواند به ا يم

                                                           
i - Gut-brain 
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 ۲۵۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷شهريور ، ۳ ي شماره, هم دي دوره

 

  

م قند يظه شده بودند که تني خوب تغذي  ساله۹-۱۱کودکان 

 ي  صبحانهيسمي گلضريب ياز طرف.  بوديعيخون آنها طب

 به کار ي عملکرد شناختيها درات باال بود و آزمونيپرکربوه

 کوتاه مدت و ي  مرتبط با حافظهي همگمطالعهن يرفته در ا

  .  بودنديا  دورهي حافظه

  ما نشان داد که مصرف صبحانه پري مطالعههاي  يافته

ن يا ريدر رابطه با تفس. حافظه همراه نبود ين با ارتقايپروتئ

قه ي دق۱۲۰ و۳۰ صبحانه را در تأثيرتوان گفت که ما  يافته مي

 که از يامديپ. ميآن مورد سنجش قرار دادمصرف بعد از 

 يدهايرود، شرکت اس  مين انتظاريپروتئ  پريي غذاي وعده

 به ؛ استي مغزيترهاي نوروترانسمينه در سنتز برخيآم

 از ي غنييغذاهاي  اند که وعده  نشان دادهها مطالعهکه ي طور

ش ين پالسما و افزايروزيش سطح تين منجر به افزايپروتئ

 يترهايل نوروترانسمين توسط مغز و تشکيروزيبرداشت ت

ش ين و افزاينفر ين و اپيل دوپامي از قبها كاتكول آمين

ن يند که با ه نشان دادها مطالعه ۵۱،۲۹-۵۳،شود ي مياريهوش

 ي و حافظه ممکن است ارتباطيريادگين و يسطح دوپام

 ن دريکه کاهش سطح دوپامي داشته باشد، به طور وجود

ها   موشي مکاني  و حافظهيريادگيمغز منجر به نقصان 

  رخي زماني ن روند در چه بازهيکه ا ني اما ا۵۴.دوش مي

ک تا ي را از ي مختلفيها  گوناگون زمانهاي مطالعهدهد،  مي

  .اند ساعت مطرح نمودهچهار 

 ۱۲۰ ما بعد از ي رسد بهتر بود در مطالعه  مي به نظر

ز گرفته شود تا در مورد يگر نيآزمون د ک پسيقه يدق

م، هر چند تفاوت ي داشته باشيم قضاوت بهترين بتوانيپروتئ

درات و ناشتا ين با صبحانه پرکربوهي پر پروتئي ن صبحانهيب

رها شاهد عملکرد بهتر ي متغي بود، اما در برخدار معنير يغ

 براي که از طرف مدارس يت زمانيمحدود. مين گروه بوديا

  .ن امر شديآموزان مطرح شده بود، مانع از ا بازگشت دانش

 را داري معني ما تفاوت ي  مطالعههاي يافتهنکه يدر مورد ا

ر يط ناشتا با مصرف دو نوع صبحانه در ساين شرايب

ن احتمال را يم ايتوان  مي ندادند، نشاني مورد بررسيرهايمتغ

ه ي کودکان مورد مطالعه خوب تغذ كهجا از آن: يممطرح کن

 کوتاه مدت دچار افت عملکرد يشده بودند، بر اثر گرسنگ

تواند   ميگر نشدند کهيسه با دو گروه دي در مقادار معني

 ياز طرف ۳، ۳۶ . در آنها اتفاق افتاده باشديتطابق با گرسنگ

كودكان مبتال به  که اند  نشان دادهها العهمط از يبرخ

که  يحال رترند، دريپذ بيه به حذف صبحانه آسيتغذ سوء

 داري معنيرات ييه شده تغيخوب تغذ ممکن است كودكان

  ۱۳ ،۵۵-۵۷.نشان ندهند

ت يفيت و کي که کمشوداشاره  دينکته بااين ت به ينها در

صبحانه  ارتباط ي هستند که رويصبحانه هر دو عوامل مهم

 شد ي سعيفياز لحاظ ک. گذارند  مي اثريبا عملکرد شناخت

ران به طور معمول ي شده به آنچه مردم ايطراحهاي  صبحانه

 يآور که اطالعات جمع يک باشد، به طوريکنند نزد  ميافتيدر

صبحانه   معمول دريمورد اقالم مصرف شده از کودکان در

 مورد ياس انرژز بر اسي نياز نظر کم .ن امر استيگواه ا

 يي مقدار اقالم غذاين گروه سني ايه شده براياز توصين

ك ي يکه در عمل، طي  در حال۵۷.ن شدييصبحانه تع

کودکان اذعان داشتند که مقدار اغلب باً ي تقرينظرخواه

شتر از آن بود که به طور ي بيلي خيشيآزماهاي  صبحانه

ت يكه کم نيابا جود  يعني. کردند  ميمعمول مصرف

ش از ي آنها بود، اما در عمل بياز سنيمطابق با نها  بحانهص

 ييت مواد غذايت و كميفيت کياهم. عادت معمول کودکان بود

 تأثيرل ين رفتار آن، به دلييبه کار رفته در صبحانه در تع

ن تري مهم از يکيلق م خُيدان يطور که م  همان.لق است خُيرو

اند  افتهي درها طالعهم.  استيعملکرد شناختبر عوامل اثرگذار 

 داري معني به طور ها ش آني مورد آزماي  که صبحانهيافراد

 کنند باشد،  ميافتي که به طور معمول دريا شتر از صبحانهيب

به عبارت  ۳،۲۰.دشون ي مي شناختيها دچار افت در آزمون

معمول موجب افت عملکرد ي  گر انحراف از صبحانهيد

تر   کم حجمي عموالً وعده م۹، کوکان شدهي در برخيشناخت

   ۱۵. پرحجم به دنبال داردي سه با وعدهي در مقايعملکرد بهتر

ت يل عدم رضاياحتمال وجود دارد که به دلبنابراين اين 

، اثر مطالعهه شده در ياراهاي  اد صبحانهيکودکان از مقدار ز

مشاهده سه با حالت ناشتا يدر مقاها   صبحانهي ارتقا دهنده

   .نشده باشد

ک يلق قبل و بعد از صبحانه، همراه با گرفتن سنجش خُ

ت صبحانه و يفيت و کي در مورد کميفرم نظرخواه

ي  اطالعات الزم در مورد مقدار صبحانه مصرفيآور جمع

رسد و   مي به نظرينده ضروري آهاي مطالعه کودکان در

 قضاوت توانيم  مي بهترباشد،ن اطالعات موجود يچه ا چنان

  . ميکن

 مصرف ي، تأثير بعدهاي مطالعهشود که در   ميدشنهايپ

ن ي بيا سهي به صورت مقايصبحانه بر عملکرد شناخت

ن يه شده با هميه و خوب تغذيکودکان مبتال به سوء تغذ

 اطالعات در مورد مقدار يآور جمع .شود يروش کار بررس
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 همكارانو فاطمه سادات اميري   ي كودكان تركيب صبحانه و حافظه ۲۵۵

 

  

)  مصرف معمولهاي عادتدر کنار  (يصبحانه معمول مصرف

 ي هيته .رسد  مي به نظريرورن کودکان ضياز والد

ت ي مقبوليابيارزبراي  ي نظرخواهيها ا فرميپرسشنامه 

يها  آزموني و آسانيسختي و في و کيصبحانه از نظر کم 

 .شود  ميشنهاديپ زيبه کار رفته در مطالعه به طور جداگانه ن

تواند   ميها در صورت امکان ش تعداد پس آزمونيافزا

 يطراحچنين  هم.  داشته باشد را به همراهيقضاوت بهتر

 از يري جلوگي براي کافيکالر،  با حجم کمييها صبحانه

 . گر ما استيشنهاد دي پ،لق کودکان خُي روي منفتأثير

 سركار خانم  خود را ازي مراتب قدرداننگارندگان: يسپاسگزار

براي  انگلستان CDRاز مرکز باي  پروفسور وسنز و آقاي ساكس

قدم به قدم و هاي  يي در طرح و راهنمايمکارافزار، ه نرمارسال 

 مراتب تشکر خود را از چنين هم. دارند  ميشان ابراز غيدر يب

ل مشارکت يپارسا به دل و فرهنگ بانو آموزان مدارس رشد، دانش

  .دارند  مين طرح اعالميدر ا
  
 

  

References 

1. Forehand C. negative function of the nervous system. 

In: Rhoades R, Tanner G, editors. Medical physiology. 

2nd ed. Philadelphia: Williams and Wilkins; 2003. 

p.130-2. 

2. Bellisle F. Effects of diet on behaviour and cognition in 

children. Br J Nutr 2004; 92 Suppl 2: S227-32. 

3. Mahoney CR, Taylor HA, Kanarek RB. The acute 

effects of meals on cognitive performance. In: 

Lieberman HR, Kanarek RB, Parsad C, editors. 

Nutritional Neuroscience. Boca Raton: CRC Press; 

2005. p. 73-91. 

4. Mahoney CR, Taylor HA, Kanarek RB, Samuel P. 

Effect of breakfast composition on cognitive processes 

in elementary school children. Physiol Behav 2005; 85: 

635-45. 

5. Pollitt E. Does breakfast make a difference in school? J 

Am Diet Assoc 1995; 95: 1134-9.  

6. Siega-Riz AM, Popkin BM, Carson T. Trends in 

breakfast consumption for children in the United States 

from 1965-1991. Am J Clin Nutr 1998; 67: 748S-756S. 

7. Murata M. Secular trends in growth and changes in 

eating patterns of Japanese children. Am J Clin Nutr 

2000; 72 Suppl 5: 1379S-1383S.  

8. Pollitt E. Breakfast, Cognition, and School Learning. 

Proceedings of a symposium. Napa, California, USA. 

August 28-30, 1995. Am J Clin Nutr 1998; 67: 743S-

813S. 

9. Richards MMC. Studies on Breakfast and Mental 

Performance. Int J Food Sci Nutr 1972; 26: 219-23. 

10. Dickie NH, Bender AE. Breakfast and performance in 

school children. Br J Nutr 1982; 48: 483-96. 

11. Cromer BA, Tarnowski KJ, Stein AM, Harton P, 

Thornton DJ. The school breakfast program and 

cognition in adolescents. J Dev Behav Pediatr 1990; 

11: 295-300. 

12. López I, de Andraca I, Perales CG, Heresi E, Castillo 

M, Colombo M. Breakfast omission and cognitive 

performance of normal, wasted and stunted 

schoolchildren. Eur J Clin Nutr 1993; 47: 533-42. 

13. Chandler AM, Walder SP, Connoly K, Grantham-

McGregor SM. School breakfast improves verbal 

fluency in undernourished Jamaican children. J Nutr 

1995; 125: 894-900. 

14. Vaisman N, Voet H, Akivis A, Vakil E. Effect of 

breakfast timing on the cognitive functions of 

elementary school students. Arch Pediatr Adolesc Med 

1996; 150: 1089-92. 

15. Lloyd HM, Rogers PJ, Hedderley DL, Walker AF. 

Acute effects on mood and cognitive performance of 

breakfasts differing in fat and carbohydrate content. 

Appetite 1996; 27: 151-64. 

16. Pollitt E, Leibel RL, Greenfield D. Brief fasting, stress, 

and cognition in children. Am J Clin Nutr 1981; 34: 

1526-33. 

17. Pollitt E, Lewis NL, Garza C, Shulman RJ. Fasting and 

cognitive function. J Psychiatr Res. 1982-1983; 17: 169-

74.  

18. Conners CK, Blouin AG. Nutritional effects on behavior 

of children. J Psychiatr Res. 1982-1983; 17: 193-201. 

19. Conners CK, Caldwell JA, Caldwell JL. Effect of 

breakfasts and sweetener on the cognitive performance 

of children. Psychophysiology 1985; 22: 573. 

20. Michaud C, Musse N, Nicolas JP, Mejean L. Effects of 

breakfast-size on short-term memory, concentration, 

mood and blood glucose. J Adolesc Health 1991; 12: 

53-7. 
21. Benton D, Sargent J. Breakfast, blood glucose and 

memory. Biol Psychol 1992; 33: 207-10. 

22. Smith A, Kendrick A, Maben A, Salmon J. Effects of 

breakfast and caffeine on cognitive performance, mood 

and cardiovascular functioning. Appetite 1994; 22: 39-

55. 
23. Wyon DP, Abrahamsson L, Järtelius M, Fletcher RJ. 

An experimental study of the effects of energy intake at 

breakfast on the test performance of 10-year-old 

children in school. Int J Food Sci Nutr 1997; 48: 5-12. 

24. Simeon DT. School feeding in Jamaica: a review of its 

evaluation. Am J Clin Nutr 1998; 67: 790S-794S. 

25. Holt SH, Delargy HJ, Lawton CL, Blundell JE. The 

effects of high-carbohydrate vs high-fat breakfasts on 

feelings of fullness and alertness, and subsequent food 

intake. Int J Food Sci Nutr 1999; 50: 13-28. 

26. Baghdadchi J, Amani R, khajemogahi N. Effect of 

breakfast consumption on attention and short term 

memory. Journal of Iran University of Medical 

Sciences 2001; 27: 535-9 (Farsi). 

27. Wesnes KA, Pincock C, Richardson D, Helm G, Hails 

S. Breakfast reduces declines in attention and memory 

over the morning in schoolchildren. Appetite 2003; 41: 

329-31. 

28. Kaplan RJ, Greenwood CE, Winocur G, Wolever TM. 

Dietary protein, carbohydrate, and fat enhance memory 

performance in the healthy elderly. Am J Clin Nutr 

2001; 74: 687-93. 

29. Fischer K, Colombani PC, Langhans W, Wenk C. 

Carbohydrate to protein ratio in food and cognitive 

performance in the morning. Physiol Behav 2002; 75: 

411-23. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 11

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-540-en.html


 ۲۵۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷شهريور ، ۳ ي شماره, ي دهم دوره

 

  

30. Jazayeri SM, Amani R, KhajeMougahi N. Effect of 

breakfast on memory in healthy young adults. 

Neurosciences 2004; 9: 322-3. 

31. Pincock C, Davies G, Wesnes KA. The effect of 

training on the quality of performance on computerized 

cognitive tasks. J Psychopharmacol 1997; 11 Suppl 3: 

A57. 

32. Wesnes KA, Ward T. Training effects on tests of 

cognitive function and the implication for clinical 

trials. J Psychopharmacol 2000; 14 Suppl: A47. 

33. Wesnes K, Pincock C. Practice effects on cognitive 

tasks: a major problem? Lancet Neurogy 2002; 1: 473. 

34. Wesnes KA, Ward T, McGinty A, Petrini O. The 

memory enhancing effects of a Ginkgo biloba/Panax 

ginseng combination in healthy middle-aged 

volunteers. Psychopharmacology (Berl) 2000; 152: 

353-61. 

35. Beuzen JN, Taylor N, Wesnes K, Wood A. A 

comparison of the effects of olanzapine, haloperidol 

and placebo on cognitive and psychomotor functions in 

healthy elderly volunteers. J Psychopharmacol 1999; 

13: 152-8. 

36. Mahan LK, Escott-Stump S, Editors. Krause’s Food, 

Nutrition and Diet therapy.  11th ed. Philadelphia: 

Saunders Press; 2004. P. 792-837. 

37. Messier C, Gagnon M, Knott V. Effect of glucose and 

peripheral glucose regulation on memory in the elderly. 

Neurobiol Aging 1997; 18: 297-304. 
38. Manning CA, Stone WS, Korol DL, Gold PE. Glucose 

enhancement of 24-h memory retrieval in healthy 

elderly humans. Behav Brain Res 1998; 93: 71-6. 
39. Korol DL, Gold PE. Glucose, memory, and aging. Am 

J Clin Nutr 1998; 67: 764S-771S. 

40. Wenk GL. An hypothesis on the role of glucose in the 

mechanism of action of cognitive enhancers. 

Psychopharmacology (Berl) 1989; 99: 431-8. 

41. Gold PE, Stone WS. Neuroendocrine effects on 

memory in aged rodents and humans. Neurobiol Aging 

1988; 9: 709-17. 
42. Zhao W, Chen H, Xu H, Moore E, Meiri N, Quon MJ, 

et al. Brain insulin receptors and spatial memory. 

Correlated changes in gene expression, tyrosine 

phosphorylation, and signaling molecules in the 

hippocampus of water maze trained rats. J Biol Chem 

1999; 274: 34893-902. 

43. Wolever TM, Jenkins DJ, Jenkins AL, Josse RG. The 

glycemic index: methodology and clinical implications. 

Am J Clin Nutr 1991; 54: 846-54. 

44. Kaplan RJ, Greenwood CE, Winocur G, Wolever TM. 

Cognitive performance is associated with glucose 

regulation in healthy elderly persons and can be 

enhanced with glucose and dietary carbohydrates. Am 

J Clin Nutr 2000; 72: 825-36. 

45. Flood JF, Hernandez EN, Morley JE. Modulation of 

memory processing by neuropeptide Y. Brain Res 

1987; 421: 280-90. 

46. Morley JE, Flood JF, Silver AJ, Kaiser FE. Effects of 

peripherally secreted hormones on behavior. Neurobiol 

Aging 1994; 15: 573-7. 
47. Clark KB, Naritoku DK, Smith DC, Browning RA, 

Jensen RA. Enhanced recognition memory following 

vagus nerve stimulation in human subjects. Nat 

Neurosci 1999; 2: 94-8. 

48. White NM. Peripheral and central memory-enhancing 

actions of glucose. In: Fredrickson RCA, Mcghaugh 

JL, Felton DL, editors. Peripheral Signaling of the 

Brain: Role in Neural-Immune Interactions and 

Learning and Memory. Toronto: Hogrefe and Huber 

publishers 1991. p. 421-41. 

49. Manning CA, Parsons MW, Cotter EM, Gold PE. 

Glucose effects on declarative and nondeclarative 

memory in healthy elderly and young adults. 

Psychobiology 1997; 25: 103-8. 

50. Goldman-Rakic PS. Working memory and the mind. 

Sci Am 1992; 267: 110-7. 

51. Markus CR, Panhuysen G, Tuiten A, Koppeschaar H, 

Fekkes D, Peters ML. Does carbohydrate-rich, protein-

poor food prevent a deterioration of mood and 

cognitive performance of stress-prone subjects when 

subjected to a stressful task? Appetite 1998; 31: 49-65. 

52. Wurtman RJ, Wurtman JJ, Regan MM, McDermott JM, 

Tsay RH, Breu JJ. Effects of normal meals rich in 

carbohydrates or proteins on plasma tryptophan and 

tyrosine ratios. Am J Clin Nutr 2003; 77: 128-32. 

53. Paz A, Berry EM. Effect of meal composition on 

alertness and performance of hospital night-shift 

workers. Do mood and performance have different 

determinants? Ann Nutr Metab 1997; 41: 291-8. 

54. Fernstrom MH, Fernstrom JD. Effect of chronic protein 

ingestion on rat central nervous system tyrosine levels 

and in vivo tyrosine hydroxylation rate. Brain Res 

1995; 672: 97-103. 

55. Pollitt E, Cueto S, Jacoby ER. Fasting and cognition in 

well- and undernourished schoolchildren: a review of 

three experimental studies. Am J Clin Nutr 1998; 67: 

779S-784S.  

56. Simeon DT, Grantham-McGregor S. Effects of missing 

breakfast on the cognitive functions of school children 

of differing nutritional status. Am J Clin Nutr 1989; 49: 

646-53. 

57. Cueto S, Jacoby E, Pollitt E. Breakfast prevents delays 

of attention and memory functions among nutritionally 

at-risk boys. J Appl Dev Psychol 1998; 19: 219-33. 

   
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 11

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-540-en.html


Vol 10, No.3 ,September 2008 Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism / 292  

 

  

 

 

 

Original Article 

 
 
 

Effect of Breakfast Composition on Memory of Primary 

School Children in Ahwaz 
 

Amiri F, Amani R, Rashidkhani B, khajemogahi N, Wesnes K, Saxby B 
Diabetic Reseach Center, Department of Nutrition, School of Paramedicine, Ahwaz Jondi-Shapour University of Medical 

Sciences, Ahwaz, I.R.Iran. 

e-mail: rezaamani@hotmail.com 

 
 
 
Abstract 
Introduction: While missing breakfast has been known to result in declines in cognitive function, 

not all studies show positive effects of breakfast consumption on cognitive function. Differences in 
breakfast composition may account for some of the contradictory results across studies. However, 
since we could not find any published study from Iran investigating the effect of breakfast 
composition on cognitive performance, this study designed to assess the effect of 2 common 
Iranian breakfast foods (high carbohydrate, high protein) on the cognitive performance of 
elementary school children. Material and Methods: Fifty-one well-nourished children (27 girls) aged 
9-11 years took part in the present study. Children consumed one of 2 breakfasts (subjects) or took 
no breakfast (controls) in a randomized cross-over design with one week in between for a wash-out 
period. The two breakfasts were high carbohydrate (60%) and high protein (25%), similar in energy 
and fat, but differing in carbohydrate and protein composition. Cognitive performance was 
assessed prior to and 30 and 120 minutes after breakfasts, using a selection of tests from the CDR 
standard computerized assessment system. Statistical analysis was conducted by using SPSS 
(version 15) and P<0.05 was considered as the level of significance. Results: Results indicated that 
all 3 treatments (high carbohydrate, high protein, fasted state) were followed by decline in 
cognitive performance in both sexes, with no significant differences between the 2 groups, in most 
of the tasks. Conclusion: Our results did not show the effect of breakfast composition on the 
memories of well-nourished children and further research should address the extent to which 
different types of breakfast influence different domains of cognitive function. Also quality and 
quantity of breakfast should be assessed besides cognition, because of their effect on mood.  
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