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Introduction: Obesity is one of the most prevalent diet-related problems and increases the risk 

for diabetes mellitus, hypertension, atherosclerosis, and dyslipidemia. Cardiovascular diseases are 

one of the major of morbidity and mortality in people with a spinal cord injury (SCI). Increased fat 

mass has also been identified as an important risk factor in chronic SCI and weight management is 

recommended as an important preventive strategy of cardiovascular disease. The aim of this study 

is to determine the prevalence of overweight and obesity in people with SCI. Materials and 

Methods: An observational analytic cross sectional study was done on 850 SCI patients registered 

in Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran, from 2008 to 2013. These data are included age, sex, 

height, weight, duration of SCI, and the level of SCI. The body mass index (BMI) was subsequently 

calculated for each patient and the prevalence of overweight and obesity were determined. Results: 

Of the 850 patients, 833 patients were male and 17 were female. In all, 50.2% of patients had a 

normal BMI and 7.6% of patients were undernourished. The prevalence of overweight and obesity 

were 32.1% and 10%, respectively. There was a significant relation between age and body mass 

index but there was no significant correlation between the level of injury and body mass index. 

Conclusion: Prevalence of overweight and obesity are high in people with SCI and there is a 

significant positive correlation between BMI and age.
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ه چــــــــكيد

كلید واژه ها:
1. آسيب هاي طناب نخاعی 

2. چاقی 
3. نمايۀ تودۀ بدنی

ديابت  بيماری های  خطر  و  می باشد  غذايی  رژيم  با  مرتبط  مشکالت  شايع ترين  از  يکی  چاقی  مقدمه: 
-عروقی  قلبی  بيماری های  می دهد.  افزايش  را  باال  خون  چربی  و  شرايين  تصلب  باال،  فشارخون  شيرين، 
يکي از علل اصلی ناخوشي و مرگ و مير در افراد مبتال به آسيب نخاعی هستند. افزايش تودۀ چربی به 
عنوان يک عامل خطر مهم در بيماران با آسيب نخاعی مزمن مشخص شده است و کنترل وزن به عنوان 
يک استراتژي مهم در پيشگيری از بيماری های قلبی -عروقی توصيه می شود. هدف از اين مطالعه، بررسی 
ميزان شيوع چاقی و اضافه وزن در افراد داراي آسيب نخاعی می باشد. مواد و روش ها: يک مطالعه به 
صورت مشاهده ای مقطعی -تحليلی بر روی پرونده های 850 بيمار مبتال به آسيب نخاعی مراجعه کننده 
به بيمارستان خاتم االنبياي تهران، ايران از سال های 1387 تا 1392 انجام شد. اين اطالعات شامل سن، 
جنس، قد، وزن، مدت زمان گذشته از آسيب نخاعی و سطح آسيب نخاعی می باشد. سپس نمايۀ تودۀ بدنی 
برای هر بيمار محاسبه شد و شيوع اضافه وزن و چاقی تعيين شد. يافته ها: از 850 بيمار مورد مطالعه 
833 نفر مرد و 17 نفر زن بودند. در کل، 50/2% بيماران نمايۀ تودۀ بدنی طبيعي داشتند و 7/6% از بيماران 
دچار سوءتغذيه بودند. شيوع اضافه وزن و چاقي به ترتيب 32/1% و 10% بود. يک رابطۀ معني داری بين 
سن و نمايۀ تودۀ بدنی وجود داشت اما هيچ همبستگي معني داري بين سطح آسيب و نمايۀ تودۀ بدنی يافت 
نشد. نتيجه گيري: شيوع اضافه وزن و چاقی در افراد داراي آسيب نخاعی باال است و يک همبستگي 

مثبت معني داري بين سن و نمايۀ تودۀ بدنی وجود دارد.
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مقدمه
چاقی يکی از شايع ترين مشکالت مرتبط با رژيم غذايی در جهان 
باال  بيماری های قلبی -عروقی، ديابت، فشارخون  است و خطر 
و چربی خون باال را افزايش می دهد )3-1(، که اين عوارض در 
مبتاليان به آسيب نخاعی نسبت به افراد دارای توانايی حرکتی 

شايع تر است )4-6(.
چاقی در مبتاليان به آسيب نخاعی عالوه بر عوارض ذکر شده 
حين  آسيب  احتمال  افزايش  و  عملکرد  سطح  کاهش  سبب 

مراقبت های پرستاری می شود )7-9(.
در حال حاضر بيماری های قلبی -عروقی علت اصلی مرگ در 
مبتاليان به آسيب نخاعی است )12-10( و در بيمارانی که بيش 
از 10 سال از زمان بروز ضايعه در آن ها گذشته است در مقايسه 

با افراد سالم با سن برابر، شيوع بيشتری دارد )6(.
در  مهم  خطر  عامل  يک  عنوان  به  بدن  چربی  تودۀ  افزايش 
نخاعی  آسيب  با  بيماران  در  -عروقی  قلبی  بيماری های  بروز 
مزمن محسوب مي گردد و کنترل وزن به عنوان يک استراتژی 
پيشگيرانه پيشنهاد می شود )13(. مبتاليان به آسيب نخاعی با 
وزن و قد يکسان نسبت به افراد سالم، تودۀ چربی بيشتری به 
دارند )14(. عوارض پزشکی در ميان  ناحيۀ شکم  خصوص در 
مبتاليان به آسيب نخاعی که اضافه وزن و يا چاقی دارند بيشتر 

از افراد با وزن مناسب يا پايين است )15(.
گيری  اندازه  متفاوتی  روش های  با  وزن  اضافه  يا  و  چاقی 
تودۀ  نمايۀ  استفاده  مورد  رايج  روش های  از  يکی  که  می شود 
با  آن  مقايسۀ  و  وزن  و  قد  از  تابعی  عنوان  به   1)BMI( بدنی 
البته نمايۀ تودۀ بدنی، بيشتر تودۀ  استانداردهای جامعه است. 
کلی بدن را نشان می دهد ولی با اين حال ارتباط زيادی با تودۀ 

چربی بدن دارد )1(.
سازمان جهانی بهداشت نمايۀ تودۀ بدنی باالتر از 30 را به عنوان 
بيان کرده است  عامل خطری برای بيماری هاي قلبی -عروقی 
به  بدنی  تودۀ  نمايۀ  از  استفادۀ گسترده  امر سبب  اين  و   )16(
عنوان نشانگر ساده و مقرون به صرفه جهت تشخيص چاقی و 
است  -عروقی شده  قلبی  بيماری های  بروز  برای  عامل خطری 

.)16، 17(
هدف از اين مطالعه بررسی ميزان شيوع چاقی و اضافه وزن در 

مبتاليان به آسيب نخاعی می باشد.

مواد و روش ها
روی  بر  -تحليلی  مقطعی  مشاهده ای  صورت  به  مطالعه  اين 
اطالعات پرونده های 850 بيمار مبتال به آسيب نخاعی مراجعه 
کننده به بيمارستان خاتم االنبياي تهران در سال های 1387 تا 
1392 انجام شده است. معيارهای ورود به مطالعه شامل وجود 
ضايعۀ نخاعی تروماتيک يا غير تروماتيک، سن باالی 20 سال 
اطالعات  بود.  نخاعی  آسيب  زمان  از  يکسال  حداقل  گذشت  و 
مربوط به سن، جنس، مدت زمان گذشته از آسيب ديدگي، سطح 
تودۀ  نمايۀ  آوری شدند. سپس  وزن جمع  و  قد  آسيب ديدگي، 
برحسب  بيمار  وزن  از  است  عبارت  که  فرمولي  براساس  بدنی 
و  شد  محاسبه  متر  حسب  بر  قد  دو  توان  بر  تقسيم  کيلوگرم 
از 6  يکی  در  بدنی محاسبه شده،  توده  نمايۀ  براساس  بيماران 
وزن، چاقی درجۀ  اضافه  وزن طبيعی،  پايين،  وزن  داراي  گروه 

يک، چاقی درجۀ دو و چاقی مفرط قرار گرفتند )جدول 1(. 
رايانه ای  اطالعاتی  بانک  در  آمده  دست  به  داده های  تمامی 
وارد و توسط نرم افزار آماری SPSS Version 20 آناليز گرديد. 
شاخص های ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فراوانی برای توصيف 
 Mean±SEM داده های مطالعه به کار رفتند و داده ها به صورت
سه  در  بدنی  تودۀ  نمايۀ  ميزان  مقايسۀ  برای  شده اند.  گزارش 
گروه، سطح آسيب نخاعی )گردنی، سينه ای، کمری( از آزمون 
ميان  همبستگی  برای سنجش  و   One way ANOVA آماری 
سن با نمايۀ تودۀ بدنی از آزمون همبستگی پيرسون2 استفاده 
گرديد و در کليۀ آناليزها سطح آماری P>0/05 به عنوان سطح 

معنی داري در نظر گرفته شد.
يافته ها

از 850 بيمار مورد مطالعه 833 نفر )98%( مرد و 17 نفر )2%( زن 
بودند. ميانگين سنی بيماران 0/26 ± 47/32 سال، ميانگين مدت 
زمان گذشته از آسيب نخاعی 0/21 ± 24/94 سال و ميانگين 
نمايۀ تودۀ بدنی 0/15 ± 24/58 کيلوگرم بر متر مربع بود. از بين 
وزن،  کمبود  داراي   )%7/65( نفر  مطالعه 65  مورد  بيماران  کل 
427 نفر )50/5%( نمايۀ تودۀ بدنی طبيعي، 273 نفر )%32/1( 
داراي اضافه وزن و 85 نفر )10%( از بيماران چاق بودند که از اين 
تعداد 64 نفر )7/5%( چاقی درجۀ يک، 15 نفر )1/8 %( چاقی 

درجۀ دو و 6 نفر )0/7%( چاقی مفرط داشتند )جدول 2(.
مقايسۀ نمايۀ تودۀ بدنی در سه گروه سطح آسيب نخاعی توسط 
آزمون One way ANOVA انجام شد، نتايج آزمون نشان داد که 

1 Body mass index (BMI)
2 Pearson

جدول 1- طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت برای نمايۀ تودۀ بدنی در بالغين )16(.
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اين سه گروه از نظر نمايۀ تودۀ بدنی تفاوت معني داری نداشتند 
)847، 2(=1/31،P=0/27(F)-)نمودار 1(.

بين  معني داري  ارتباط  پيرسون  همبستگی  آزمون  نتايج  طبق 
با  که  طوری  به  داشت  وجود  بدنی  تودۀ  نمايۀ  و  بيماران  سن 
افزايش سن به طور قابل توجهی نمايۀ تودۀ بدنی افزايش يافت 

.)P>0/05، N=850،r =0/1(
بحث و نتیجه گیري

جمعيت مورد مطالعه شامل 98% مرد و 2% زن بودند که با توجه 
بودند  اکثر نمونه هاي مورد مطالعه جانبازان نخاعی  اين که  به 

نسبت باالی مرد به زن قابل انتظار است. 
چاقی يکی از شايع ترين مشکالت مرتبط با تغذيه است. نمايۀ 
تودۀ بدنی به عنوان روشی استاندارد برای تعيين ميزان چاقی 
توجهی  قابل  به طور  و  قرار گرفته  استفاده  اضافه وزن مورد  و 
جهانی  سازمان  تعريف  براساس  و  است  مرتبط  بدن  چربی  با 
بهداشت3 نمايۀ تودۀ بدنی باالتر از 25 اضافه وزن و باالتر از 30 

چاقي در نظر گرفته می شود )16(. 
در بررسی های انجام شده در ايران، فراوانی اضافه وزن و چاقی 

در سال 1384 در مطالعۀ کشوری سالمت 42/8% در مردان و 
57% در زنان برآورد شده است )18(، اين در حالی است که در 
مطالعۀ ما شيوع اضافه وزن و چاقی در مبتاليان به آسيب نخاعی 
42% بود. همچنين در مطالعۀ Anson و Shepherd در آمريکا که 
بر روی 348 فرد مبتال به آسيب نخاعی مزمن انجام شد، ميزان 
شيوع اضافه وزن و چاقی حدود 40% به دست آمده است )15(. 
در مطالعۀ  Gupta و همکاران بر روی 408 بيمار آسيب نخاعی 

نيز شيوع اضافه وزن و چاقی 65/8% گزارش شده است )19(.
با  نخاعی  آسيب  به  مبتال  بيماران  در  که  داد  نشان  ما  مطالعۀ 
افزايش سن، نمايۀ تودۀ بدنی به طور معني داری افزايش می يابد 
ولی در بين سه گروه داراي آسيب نخاعی )گردنی، سينه ای و 
کمری( از نظر نمايۀ تودۀ بدنی تفاوت معنی داری وجود نداشت. 
مطالعات مشابه نيز نشان داده است که شيوع اضافه وزن و چاقی 
از 39 سال در مقايسه  با سن کمتر  در بيماران آسيب نخاعی 
همچنين   .)19( است  بوده  کمتر  باالتر،  و  سال   40 افراد  با 
مطالعه ای بر روی 13 بيمار آسيب نخاعی دارای اضافه وزن و 
چاقي نشان داد که اين بيماران تقريباً ساالنه 2 کيلوگرم افزايش 

وزن داشته اند )20(.

جدول 2- فراواني گروه هاي نمايۀ تودۀ بدني.

3 World Health Organization

نمودار 1- سطح آسيب نخاعی.

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

3.
1.

65
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               4 / 6

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.3.1.65
https://shefayekhatam.ir/article-1-656-fa.html


68

مقــاله پـــــژوهشي

6969 6868

دوره سوم، شماره اول، زمستان 1393دوره سوم، شماره اول، زمستان 1393

با  آسيب  حاد  فاز  از  پس  نخاعی  آسيب  به  مبتال  بيماران  در 
کاهش فعاليت متابوليکی تودۀ عضالنی، مصرف انرژی در حالت 
استراحت کاهش می يابد )23-21(. به دنبال زندگی نسبتاً بی 
نيز  فيزيکی  فعاليت  برای  انرژی  به  نياز  آسيب،  از  تحرک پس 
غذايی  رژيم  رعايت  بدون  ترتيب  بدين   .)24( می يابد  کاهش 
را  فرد  روزانه،  اضافی  کالری  دريافت  آسيب،  از  پس  مناسب 

مستعد اضافه وزن می کند )21(.
ديابت،  -عروقی،  قلبی  بيماری های  خطر  وزن  اضافه  و  چاقی 
فشار خون باال و چربی خون باال را افزايش می دهد )3-1( که 
اين عوارض در مبتاليان به آسيب نخاعی نسبت به افراد دارای 
در  چاقی  اين  بر  عالوه   .)4-6( است  شايع تر  حرکتی  توانايی 
مبتاليان به آسيب نخاعی سبب کاهش سطح عملکرد و افزايش 

احتمال آسيب حين مراقبت های پرستاری می شود )7-9(.

با توجه به اين که در حال حاضر بيماری های قلبی -عروقی علت 
 )10-12( می باشد  نخاعی  آسيب  به  مبتاليان  در  مرگ  اصلی 
افزايش  را  -عروقی  قلبی  بيماری های  خطر  چاقی  طرفی  از  و 
می دهد، بنابراين کنترل چاقی در کاهش مرگ و مير بيماران 
آسيب نخاعی و بهبود کيفيت زندگی آن ها تأثير بسزايی دارد. از 
طرفی طبق مطالعۀ Chen و همکاران در آمريکا تغييری کوچک 
در وزن مبتاليان به آسيب نخاعی دارای اضافه وزن و يا چاقی، 
می تواند تأثير مهمی در عملکرد روانی، اجتماعی و فيزيکی آن ها 

داشته باشد )20(. 
در  چاقی  يا  و  وزن  اضافه  شيوع  تعيين  منظور  به  پژوهش  اين 
اين اطالعات  از  اميد است  به آسيب نخاعی می باشد،  مبتاليان 
در جهت ارائۀ استراتژی های پيشگيرانه و کاهش بروز مشکالت 
مرتبط با چاقی و بهبود کيفيت زندگی اين بيماران استفاده گردد.

10. Hartkopp A, Brønnum-Hansen H, Seidenschnur 
AM, Biering-Sørensen F. Survival and cause of 
death after traumatic spinal cord injury. A long-term 
epidemiological survey from Denmark. Spinal Cord. 
1997; 35(2): 76-85. 

11. De Vivo MJ, Black KJ, Stover SL. Causes of death 
during the first 12 years after spinal cord injury. Arch 
Phys Med Rehabil. 1993; 74(3): 248-54.

12. Whiteneck GG, Charlifue SW, Frankel HL, 
Fraser MH, Gardner BP, Gerhart KA, et al. Mortality, 
morbidity, and psychosocial outcomes of persons spinal 
cord injured more than 20 years ago. Paraplegia. 1992; 
30(9): 617-30.

13. Sabharwal S. Cardiovascular dysfunction in spinal 
cord disorders. Spinal Cord Medicine-Principles and 
Practice. New York, NY; Demos Publishing. 2003; p. 
179-92.

14. Jones LM, Legge M, Goulding A. Healthy body 
mass index values often underestimate body fat in men 
with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2003; 
84(7): 1068-71.

15. Anson CA, Shepherd C. Incidence of secondary 
complications in spinal cord injury. I Int J Rehabil Res. 
1996; 19(1): 55-66.

16. World Health Organization. Obesity: preventing 
and  managing the global epidemic: Report of a WHO 
Consultation. WHO Library Cataloguing-in-Publication 
Data. 2000.

17. NOEIE Panel. Clinical guidelines on the 
identification, evaluation, and treatment of overweight 

1. Everett Koop C. The surgeon general’s report on 
nutrition and health: summary and recommendations. 
DIANE Publishing. 1994.

2. Ernst ND, Obarzanek E, Clark MB, Briefel RR, 
Brown CD, Donato K. Cardiovascular health risks 
related to overweight. J Am Diet Assoc. 1997; 97(7): 
S47-S51.

3. Brown  CD, Higgins M, Donato KA, Rohde FC, 
Garrison R, Obarzanek E, et al. Body mass index and 
the prevalence of hypertension and dyslipidemia. Obes 
Res. 2000; 8(9): 605-19.

4. Bauman W, Spungen A. Carbohydrate and lipid 
metabolism in chronic spinal cord injury. J Spinal Cord 
Med. 2000; 24(4): 266-77.

5. Imai K, Kadowaki T, Aizawa Y, Fukutomi K. 
Morbidity rates of complications in persons with spinal 
cord injury according to the site of injury and with 
special reference to hypertensio.  Paraplegia. 1994; 
32(4): 246-52.

6. Yekutiel M, Brooks M, Ohry A, Yarom J, Carel R. 
The prevalence of hypertension, ischaemic heart disease 
and diabetes in traumatic spinal cord injured patients 
and amputees. Paraplegia. 1989; 27(1): 58-62.

7. Brentin L, Sieh A. Caring for the morbidly obese. Am 
J Nurs. 1991; 91(8): 40-3.

8. Hudelson E. Points to remember when caring for an 
obese patient. Nursing. 1992; 22: 62-3.

9. Blackmer J, Marshall S. Obesity and spinal cord injury: 
an observational study. Spinal Cord. 1997; 35(4): 245-7.

منابع

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

3.
1.

65
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               5 / 6

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.3.1.65
https://shefayekhatam.ir/article-1-656-fa.html


7171 707070

دوره سوم، شماره اول، زمستان 1393

P, Prioleau M, Heffley G. Energy expenditure after 
spinal cord injury: an evaluation of stable rehabilitating 
patients. J Trauma. 1985; 25(5): 419-23.

22. Buchholz AC, Mc Gillivray CF, Pencharz PB. 
Differences in resting metabolic rate between paraplegic 
and able-bodied subjects are explained by differences in 
body composition. Am J Clin Nutr. 2003; 77(2): 371-8.

23. Monroe MB, Tataranni PA, Pratley R, Manore MM, 
Skinner JS, Ravussin E. Lower daily energy expenditure 
as measured by a respiratory chamber in subjects with 
spinal cord injury compared with control subjects. Am J 
Clin Nutr. 1998; 68(6): 1223-7.

24. Buchholz AC, Mc Gillivray CF, Pencharz PB. 
Physical Activity Levels Are Low in Free‐Living Adults 
with Chronic Paraplegia. Obes Res. 2003; 11(4): 563-70.

and obesity in adults. 1998.

18. Finucane MM, Stevens GA, Cowan MJ, Danaei 
G, Lin JK, Paciorek CJ, et al. National, regional, 
and global trends in body-mass index since 1980: 
systematic analysis of health examination surveys and 
epidemiological studies with 960 country-years and 9.1 
million participants. Lancet. 2011; 377(9765): 557-67.

19. Gupta N, White K, Sandford P. Body mass index 
in spinal cord injury-a retrospective study. Spinal Cord. 
2005; 44(2): 92-4.

20. Chen Y, Henson S, Jackson AB, Richards JS. Obesity 
intervention in persons with spinal cord injury. Spinal 
Cord. 2005; 44(2): 82-91.

21. Cox SA, Weiss SM, Posuniak EA, Worthington 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

3.
1.

65
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.3.1.65
https://shefayekhatam.ir/article-1-656-fa.html
http://www.tcpdf.org

