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چکیده
04 . هفته تمرین هوازی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی و سالمت عمومی در بیماران زن مبتال به سرطان پستان پرداخت21 تحقیق حاضر به بررسی اثر
 کیلوگرم بر مترمربع و12/9±1/9  کیلوگرم و شاخص توده بدنی36/1±9/99  وزن، سال13/9±21/1 زن مبتال به سرطان پستان در دو گروه تمرین با میانگین
 عالوه بر شیمی، گروه تمرین. کیلوگرم بر مترمربع قرار گرفتند12/0 ± 1/2  کیلوگرم و شاخص توده بدنی39/2±3/13  وزن، سال13/3±24/2 کنترل با میانگین
 جلسه در هفته و به1  درصد حداکثر ضربان قلب) بهصورت04-34  هفته پیادهروی متوالی با شدت متوسط (براساس مقیاس اصالحشده بورگ و21 ،درمانی
 پس، برای ارزیابی شاخصهای سیستم ایمنی قبل. استفاده شدG.H.Q  برای ارزیابی سالمت عمومی از پرسشنامه استاندارد. دقیقه انجام دادند09  تا14 مدت
 و با استفاده از4/49  دادهها در سطح معناداری. و شمارش پالکت گرفته شدCBC DIFF, HB, HCT  آزمایش، هشتم و دوازدهم،از هفتههای چهارم
.( انجام شدCANCOVA)  تحلیل دادهها و شناسایی اثر خالص مداخالت تمرینی با استفاده از تحلیل کوواریانس. تحلیل شدند23  نسخهSPSS نرمافزار
 میانگین میزان گلبولهای سفید خون در گروه تمرین و کنترل به ترتیب.)p≥4/49( سالمت عمومی و امید به زندگی در گروه کنترل کاهش معناداری داشت
 تمرین هوازی منظم با شدت متوسط میتواند مانع افت سطح گلبولهای سفید در طی فرایند درمان بیماران.افزایش غیرمعنادار و کاهش معناداری را نشان داد
.شود و در تقویت سیستم ایمنی و ارتقای سطح سالمت عمومی مؤثر باشد
. سالمت عمومی، شاخصهای سیستم ایمنی، سرطان پستان، تمرین هوازی:کلیدواژهها
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Abstract
Introduction: This research aimed to analyze the effect of 12 weeks aerobic exercise training on some
characteristics of immune system and general health of women with breast cancer. Methods: 40 female
with breast cancer, undertaking chemotherapy, were classified in exercise group with mean age of 36/9±13/2
years, weight of 67/2±9/95 kilograms and body mass index of 21/9±2/9 kg/m 2 and control group with mean
age of 38/6±10/1 years, weight of 65/1±8/28 kilograms and body mass index of 21/4±2/1kg/m 2. Exercise
group Perfored in 12 contionous weeks walking with moderate intensity (based on Modified-Borg scale and
40-60% Maximum Heart rate)/3 times a week/30-45 minutes in each session. General Health Questionnaire
(GHQ) was used for evaluating general health level. Before and after 4, 8 and 12 weeks CBC DIFF test was
conducted for aim of assessing some characteristics of immune system. CANCOVA was used to determine
the pure effect of exercise intervention. The data were analyzed with significant level of p≤0/05 and by SPSS
16. Results: General health and hope of life was decreased significantly after intervention in control group
(p≤0.05). Number of leukocytes of exercise group was higher after the exercise intervention, but this
difference was not significant, but number of leukocytes of control group was decreased significantly
(p≥0.05). Conclusion: Regular aerobic exercise with moderate intensity is an effective way in maintenance
the number of leukocytes, improving immune system and enhancing levels of general health.
Keywords: Aerobic Exercise, Breast Cancer, Immune System Indexes, General Heath.
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مقدمه
سرطان از نظر پزشکی نئوپالزم بدخیم 2شناخته میشود و شامل گروه وسیعی از بیماریهای گوناگون است که
روند رشد کنترلناپذیری در تولیدمثل سلولها دارند .در این بیماری تقسیم سلولی غیرقابل کنترل میشود و
تومورهای بدخیمی همراه با رفتارهای تهاجمی توده سلولی به بافتهای اطراف شکل میگیرند ( .)2سرطان
پستان (کارسینومای پستان) عبارت از بدخیمی بافت اصلی پستان است که با عالئمی مانند وجود توده در پستان
بهعنوان شایعترین نشانه ،تغییر در اندازه یا شکل پستان ،بهداخلکشیدهشدن یا برگشتن نوك پستان ،قرمزی و
جوش در اطراف نوك پستان ،خونریزی یا ترشح از نوك پستان ،کشیدهشدن پوست پستان ،تورم و احساس
توده در زیر بغل و زخم پوست پستان همراه است ( .)1سرطان پستان ،پس از سرطان ریه ،دومین عامل مرگ
و میر در زنان مبتال به سرطان (حدود  11مورد از  244444زن) است ( .)1سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده
شامل سازوکارهای گوناگون است .ازجمله اجزای این سیستم میتوان به سلولهای لنفوسیت ،مونوسیت و
ماکروفاژ ،بافتهای لنفاوی و پوششی و مولکولهای محلول در خون شامل آنتیبادی ،کمپلمان 1و سیتوکین

1

اشاره کرد ( .)0در سیستم ایمنی اختصاصی ،آنتیبادی (پروتئینهای محلول که به آنتیژنهای خارجی متصل
میشوند) و پاسخهای باواسطه سلولی که در آن سلولهای خاص ،پاتوژنهای خارجی را تشخیص میدهند و
آنها را از بین میبرند دیده میشود .در مورد ویروسها یا تومورها ،این پاسخ برای تشخیص و تخریب سلولهای
آلوده به ویروس یا سرطانیشده حیاتی است .پاسخ به عفونت بعدی اغلب سریعتر از عفونت اولیه است ،زیرا
در این حالت سلولهای خاطره T 0و  Bفعال میشوند.
درحقیقت سلولهای سیستم ایمنی بهواسطه مجموعهای از ملکولهای سیگنال وارد عمل متقابل میشوند،
بهطوریکه یك پاسخ هماهنگ ایجاد شود .این سیگنالها ممکن است پروتئینهایی همچون لنفوکینها که
بهوسیله سلولهای سیستم لنفوئیدی ایجاد میشوند یا سیتوکینها و کموکینها 9باشند که توسط سایر سلولهای
دخیل در پاسخ ایمنی تولید میشوند .این پروتئینها سلولهای سیستم ایمنی را تحریك میکنند (.)9
شیمی درمانی تغییرات نامطلوبی در سیستم ایمنی ،عملکرد جسمانی ،ظرفیت انجام کار ،وضعیت روحی-روانی
و کیفیت زندگی ایجاد میکند ( .)3عوارض جانبی شیمیدرمانی شامل عفونت ،خستگی ،ریزش موی موقتی،
زخمهای دهانی ( ،)6تهوع ،درد ،بیخوابی ،بیاشتهایی و خستگی ( )3است .نظرسنجیها نشان میدهد خستگی
رایجترین و ناگوارترین عارضۀ جانبی شیمیدرمانی است که منجر به اختالل در فعالیت بدنی میشود ( )3و
سبب کاهش کیفیت زندگی در مبتالیان به سرطان پستان میگردد ( .)9خستگی با فاکتورهای متعددی مانند نوع
تغذیه ،اختالالت خواب ،تغییرات بیوشیمیایی ثانویه ،عوامل روانی-اجتماعی و سطح فعالیت در ارتباط است
که کاهش ظرفیتهای جسمانی یکی از مهم ترین علل بروز خستگی است ( .)24شوارتز ( )2999پیشنهاد
می کند که تأثیر تمرین بر کیفیت زندگی احتماالً به دلیل تأثیر تمرین بر کاهش خستگی بیماران است ( )22و
تمرین مداخله ای مؤثر جهت بهبود کیفیت زندگی و خستگی در بیماران مبتال به سرطان پستان است ( .)21از
2. Cytokine
3. Memory cell

4. Chemokine

01

1. Malignant neoplasm
1. Complement

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،7بهار و تابستان 3232

دیگر عوارض مهم شیمیدرمانی کاهش تراکم سلولهای خونی و بروز تغییراتی در سیستم ایمنی است .ازآنجاکه
داروهای شیمیدرمانی مغز استخوان را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهند ،ممکن است کمخونی بهصورت
کاهش توانایی انجام فعالیتهای روزانه ،کاهش پالکتهای خونی بهصورت خونریزی یا کاهش گلبولهای
سفید بهصورت افزایش استعداد ابتال به عفونتها ایجاد شود ( .)6کاهش گلبولهای سفید خون در زمان
شیمیدرمانی مانع جدی ادامه درمان است و سبب تأخیر در انجام دورههای شیمیدرمانی میشود .میزان موفقیت
یا عدم موفقیت در درمان سرطان تقریباً رابطه مستقیمی با وضعیت سیستم ایمنی بیماران دارد .همچنین احتمال
باالی ابتالء به عفونت (بهخصوص عفونتهای بیمارستانی) نیاز به ایزوله معکوس خواهد داشت ،که در مرحله
اول هزینههای باال و در مرحله دوم مرگومیر فراوان بیماران را به همراه خواهد داشت .مطالعات اولیه حاکی
از آن است که در آن دسته از مبتالیان به سرطان ،که شمارش گرانولوسیتی 2آنها کمتر از  944در میکرولیتر
است ،افزایش شدیدی در بروز عفونتهای کشنده و غیرکشنده دیده میشود.
براساس گزارش اپیدمیولوژی کومار  03/1مورد عفونت در  244بیمار نوتروپنیك ( 2444گرانولوسیت در
میکرولیتر) مبتال به بدخیمیهای خونی و تومورهای توپر 1دیده شده است ( .)21یکی از شایعترین علل مرگ
بیماران مبتال به سرطان ،عفونت و نارسایی تنفسی ،کبدی و کلیوی است که منجر به نارسایی گردش خون
میشود ( .)0هد و همکاران ( )2991گزارش کردند در افراد مبتال به سرطان پستان که شیمیدرمانی میشوند،
سلولهای  Tو  Bبهطور معناداری به تحریکات میتوژنیك 1،پاسخ معیوب 0میدهند .آنها بیان کردند بزرگی
میزان کاهش تعداد لنفوسیتها و نوتروفیلها در طی شیمیدرمانی با عود مجدد بیماری رابطه دارد (.)20
تحقیقات مشخص کردند مبتالیان به کارسینومای پستان که شیمیدرمانی دورهای 9دریافت کردند ،کاهشی در
تعداد کل لنفوسیتها ،سلولهای  ،Tسلولهای  ،Bسلولهای ( 3NKنوعی سلول لنفوسیت سیتوتوکسیك
است) و سلولهای فعالشدۀ  Tداشتند ( )23( )29که همچنان تا  3ماه بعد از درمان نیز وجود داشت (.)23
امروزه ورزش و فعالیت بدنی عالوه بر حفظ سالمت و تندرستی ،یکی از راهکارهای مکمل درمان در بسیاری
از بیماریها قلمداد میشود .شواهد انکارناپذیری دربارۀ تأثیر تمرین جسمانی منظم در پیشگیری اولیه و ثانویۀ
بسیاری از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی -عروقی ،دیابت ،سرطان ،فشار خون باال ،چاقی ،افسردگی
و پوکی استخوان وجود دارد ( .)26برای برخی بیماران تشخیص سرطان و درمان آن مساوی با زندگی روزانۀ
غیرفعال است که منجر به آتروفی و کاهش قدرت عضالنی میشود ( .)23تمرینات جسمانی سبب بهبود
ظرفیتهای فیزیولوژیك و تواناییهای عملکردی ،ارتقای کیفیت زندگی و کاهش خستگی میشود .با فعالیت
بدنی تعداد گلبولهای قرمز و سفید خون و بهطور کلی حجم خون و عناصر خونی دخیل در سیستم ایمنی
بدن افزایش مییابد و به عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن کمك میکند ( .)29تصور بر این است که تمرین
جسمانی تأثیر مثبتی بر یك یا چند سیستم بیولوژی دخیل در دفاع از بدن درمقابل سرطان دارد ( .)14براساس

6. Natural Killer Cells
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جدیدترین آمار منتشرشده ،روزانه  244نفر در ایران بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست میدهند.
سرطان سومین عامل مرگومیر در ایران است ( .)12وجود تحقیقات اندك و نتایج متفاوت تحقیقات انجامشده،
بررسیهای بیشتری را میطلبد .ازطرفی ،در بررسیهای انجامشده درباره تاثیر تمرینات هوازی بر سیستم ایمنی
در بیماران سرطانی به علت وجود محدودیتهای مختلف در طرح تحقیق ،نتایج متفاوتی بهدست آمده است
که گاه حاکی از اثر مثبت و گاه حاکی از بیتأثیر بودن آن است .میزان موفقیت یا عدم موفقیت درمان سرطان
نیز تقریباً رابطه مستقیمی با وضعیت سیستم ایمنی و کنترل عفونت در بیماران مبتال به سرطان دارد .هدف
تحقیق حاضر بررسی اثر  21هفته تمرین هوازی با شدت کم تا متوسط بر سیستم ایمنی (گلبولهای سفید،
گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت) و سالمت عمومی در زنان  14-94سال مبتال به سرطان پستان
مراجعهکننده به بیمارستان امید مشهد بود.
روششناسی
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است .کل بیماران مراجعهکننده به بیمارستان امید مشهد در فاصله زمانی 3
ماه در سال  2133که در محدودۀ سنی  14تا  94سال قرار داشتند بهعنوان جامعه آماری برگزیده شدند .اهداف
طرح و نحوه اجرای آن برای افراد توضیح داده شد و از داوطلبان رضایتنامه کتبی اخذ گردید .آزمودنیها در
ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی را تکمیل کردند و سپس بهلحاظ مشکالت حرکتی و ناتوانیهای جسمی،
وضعیت قلبی -عروقی (با گرفتن  ،)ECGتنفسی و فشار خون مورد معاینه قرار گرفتند.
آزمودنیهای دارای فشارخون کنترلنشده ،بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای تنفسی حاد یا مزمن و
اختالالت شناختی از مطالعه خارج شدند و براساس معیارهای ورود زنان مبتال به سرطان پستان که صرفاً تحت
درمان با روش شیمیدرمانی قرارداشتند بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند ،زیرا درمانهایی نظیر پرتودرمانی،
جراحی یا هردو ممکن بود بر نتایج تحقیق تأثیرگذار باشد .گفتنی است آزمودنیها بهلحاظ سن (دامنه سنی 14
تا  94سال) ،سطح تحصیالت ،شغل ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،سابقه فعالیت ورزشی (عدم سابقه ورزشی
منظم در طی سال گذشته) و مدت زمان ابتال به بیماری همسان شدند .درنهایت  04زن مبتال به سرطان پستان
به روش تصادفی در دو گروه تمرین ( 14نفر) و کنترل ( 14نفر) تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه تمرین دارای
میانگین سن  13/9±21/1سال ،وزن  36/1±9/99کیلوگرم و شاخص توده بدنی  12/9±1/9کیلوگرم بر مترمربع
و آزمودنیهای گروه کنترل دارای میانگین سن  13/3±24/2سال ،وزن  39/2±3/13کیلوگرم و شاخص توده
بدنی  12/0±1/2کیلوگرم بر مترمربع بودند .جهت بررسی اختالف در ویژگیهای فردی بینگروهی از تحلیل
واریانس یكطرفه استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که بین ویژگیهای فردی آزمودنیهای گروههای تمرین
و کنترل اختالف معناداری وجود ندارد ( .)p<4/49اطالعات مربوط به نوع رژیم شیمیدرمانی آزمودنیها در
گروههای تمرین و کنترل به ترتیب در جداول  2ارائه شده است.
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جدول  .3توزیع فراواني واحدهاي پژوهش برحسب نوع رژیم شيميدرماني در گروه هاي کنترل و تمرین
گروه کنترل

گروه تمرین
نوع رژیم شیمیدرمانی
تعداد آزمودنیها

درصد آزمودنیها

تعداد آزمودنیها

درصد آزمودنیها

C.E.F2

2

9

2

9

C.A.F1

9

09

24

94

A.C1

9

19

0

14

T.C.A0

1

24

1

24

S.A.F9

2

9

2

9

C.M.F3

2

9

2

9

A.E.F6

2

9

2

9

کل

02

122

02

122

بیماران درمجموع  3دوره شیمیدرمانی ،هردو هفته یكبار بهصورت یك جلسه در هفته داشتند .همزمان با
درمان بیماران در هردو گروه ،گروه تمرین برنامۀ تمرین هوازی شامل پیادهروی را بهصورت  1جلسه در هفته
(عدم تمرین در روز شیمیدرمانی) و به مدت  21هفته متوالی در فضای آزاد و در ساعات اولیه صبح انجام
داد .نحوه اجرای تمرینات شامل  9تا  6دقیقه پیادهروی آهسته و انجام تمرینات کششی قبل و بعد از پیادهروی
جهت گرم و سرد کردن بود .مسافت راهپیمایی  2/3کیلومتر در جلسه اول ،شدت تمرینات  4/9براساس مقیاس
اصالحشده بورگ و شدت  04درصد حداکثر ضربان قلب و مدت تمرینات  14دقیقه بود .با توجه به اصول
اضافهبار و پیشرفت تدریجی تمرین هردو هفته  044متر به مسافت و هر سه هفته نیز  1دقیقه به زمان کل
تمرینات افزوده شد .در طی  3هفته اول هر سه هفته  4/9واحد براساس مقیاس اصالحشده بورگ به شدت
تمرین و  9درصد به حداکثر ضربان قلب و در طی  3هفته دوم هر دو هفته  2واحد براساس مقیاس اصالحشده
بورگ به شدت تمرین و 9درصد به حداکثر ضربان قلب افزوده میشد .هر  1هفته نیز  1دقیقه به زمان کل
تمرینات اضافه شد .آزمودنی ها برنامۀ تمرینی را در پایان هفتۀ دوازدهم با مسافت راهپیمایی  1/3کیلومتر،
شدت تمرینات  0براساس مقیاس اصالحشده بورگ ،ضربان قلب 34درصد حداکثر ضربان قلب و مدتزمان
 34دقیقه به پایان رساندند .برای محاسبه حداکثر ضربان قلب از فرمول کمکردن سن از عدد  114استفاده شد.
قبل از شروع تمرینات نحوه صحیح انجام تمرین ،تمرکز و تصور مثبت به هنگام انجام تمرین همراه با
آموزشهای الزم داده شد .همانطور که گفته شد ،برای تعیین شدت تمرین هوازی از درصد مشخصی از
حداکثر ضربان قلب ( 04-34درصد) و همچنین معیار اصالحشده بورگ (بهصورت تمرینات بسیار بسیار
راحت شماره  ،4/9بسیار راحت شماره  ،2راحت (ضعیف) شماره  ،1متوسط شماره  ،1تا حدی سخت شماره
6.C.M.F:Cyclophosphamide,
)Metohtrexate, Fluourouracil (5-FU
7. A.E.F: Adriamycin, Etoposide,
)Fluourouracil (5-FU

4. T.C.F: Taxol, Cyclophosphamide,
)Fluourouracil (5-FU
5.S.A.F:StreptozocinL, Adriamycin,
)Fluourouracil (5-FU
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1.C.E.F:Cyclophosphamide,
)Etoposide, Fluourouracil (5-FU
2.C.AF:Cyclophosphamide,
)Adriamycin, Fluourouracil (5-FU
3. A.C: Adriamycin, Cytoxan
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 ،0سنگین (سخت) شماره  )9استفاده گردید ( .)21جهت کنترل ضربان قلب آزمودنیها ،از دستگاه ضربانسنج

2

 Polarساخت کشور فنالند استفاده شد .این دستگاه دارای یك ساعت مچی و یك بند حاوی دستگاه دریافت
ضربان قلب بود .بدینترتیب بند به دور قفسه سینه بسته میشد و با محاسبه تعداد ضربان قلب در دقیقه به
ساعت مچی فرستاده میشد.
پیش و پس از پایان هفتههای چهارم ،هشتم و دوازدهم از هر دو گروه  9سیسی نمونه خون وریدی گرفته شد
و آزمایش کامل خون شامل  CBC DIFF, HB, HCTو شمارش پالکت از طریق دستگاه سل کانتر
هماتولوژی مدل  Sysmae Kx 21تمام خودکار انجام شد .ازآنجاکه اجزای سلولی و هورمونی سیستم ایمنی
تحت تأثیر شیوۀ غذایی ( ،)12دارو و الگوی خواب ( )19قرار میگیرند و رفتار بیمار پیش از خونگیری منبع
مهم اثرگذاری میگردد ،بنابراین آزمودنیها رژیم غذایی مشابهی را از  1روز پیش از هر مرحلۀ خونگیری در
کل طول تحقیق رعایت کردند .محققان تالش کردند میزان خواب در آزمودنیها مشابه باشد؛ بهگونهای که -3
 6ساعت خواب شبانهروزی داشته باشند و داروهایی شامل آنتیبیوتیكها و مسکنها با تشخیص پزشك
مصرف نگردد .پیش و پس از شروع تمرینات در دو گروه تمرین و کنترل از پرسشنامه سالمت عمومی

1

( ) G.H.Qبرای سنجش وضعیت سالمت عمومی بیماران استفاده شد .اعتبار و پایایی پرسشنامه سالمت
عمومی باال گزارش شده است و واجد شروط الزم برای کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و فعالیتهای
بالینی شناخته شده است (.)11
پرسش نامه پارامترهایی مانند خستگی ،احساس سرزندگی ،ناامیدی ،میل به زندگی و حس مفیدبودن را ارزیابی
میکند .این پرسشنامه از  13سؤال  0گزینهای تشکیل شده و نمره سالمت بین صفر تا  244در نظر گرفته شده
است؛ بهگونهای که به گزینه الف صفر امتیاز ،گزینه ب  14امتیاز ،گزینه ج  64امتیاز و گزینه د  244امتیاز داده
میشود .عدد حاصل از پرسشنامه بیانکننده میزان رضایت بیمار از سالمتی خود یا نوعی خوداظهاری از
سالمت است .برای مقایسه میانگین نمرات سالمت عمومی در دو گروه تمرین و کنترل در دو مرحلۀ پیش و
پس از مداخله از روش آماری  t-Testاستفاده شد .برای مقایسۀ دادههای خونی ،به علت عدم توزیع نرمال
دادهها در هردو گروه در هریك از چهار مرحلۀ اندازهگیری (پیش و پس از هفتههای چهارم ،هشتم و دوازدهم)
و با توجه به وابستگی دادهها در هریك از مراحل چهارگانه درخصوص هریك از یافتههای خونی از آزمون
فریدمن و برای بررسی استقالل بینگروهها و تأخیر در دوره شیمیدرمانی از آزمون خی -دو استفاده شد.
دادهها در سطح معناداری  4/49و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  23تحلیل شدند .تحلیل دادهها و شناسایی
اثر خالص مداخالت تمرینی با استفاده از تحلیل کوواریانس ) (CANCOVAانجام شد.
یافتهها
نتایج مربوط به وضعیت سالمت عمومی نشان داد که در ابتدای مطالعه میانگین نمرات سالمت عمومی در دو
گروه تمرین و کنترل اختالف معناداری با یکدیگر نداشتند (( )p=4/630جدول )1؛ درحالیکه در پایان هفتۀ
2. General Health Questionnaire
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1. Fitness Heart Rate Monitor
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دوازدهم میانگین نمرات سالمت عمومی گروه تمرین باالتر از گروه کنترل بود (( )p≤4/4442جدول  .)0گفتنی
است که میانگین نمرات سالمت عمومی در گروه تمرین قبل و بعد از مطالعه اختالف معناداری نداشتند
( ) p=4/602اما در گروه کنترل اظهار سالمت عمومی پس از پایان مطالعه کاهش معناداری داشت (.)p=4/421
جدول  .3نتایج آزمون  t-Testجهت مقایسه ميانگين نمرات سالمت عمومي (ميانگين ±انحراف معيار) در پيشآزمون و پس آزمون
متغیر تحقیق
نمره سالمت عمومی

گروه ها

پیش آزمون

پس آزمون

P- value

تمرین

31/11±20/41

93/39±21/11

4/630

کنترل

30/39±21/3

09/23±21/36

4/4442

مقایسۀ شاخصهای خونی بیماران در دو گروه تمرین و کنترل طی  0مرحلۀ ابتدا و پایان هفتههای  3 ،0و 21
نشان داد که دو گروه بهجز تفاوت معنادار در شاخص میزان گلبولهای سفید ( ،)p=4/414در سایر شاخصها
تفاوت معناداری نداشتند .میانگین گلبولهای سفید در شروع مطالعه در گروه کنترل  ،9/40چهار هفته پس از
شروع مطالعه  ،0/63هشت هفته پس از شروع مطالعه  0/36و دوازده هفته پس از شروع مطالعه  1/96بهدست
آمد که حاکی از کاستهشدن گلبول های سفید در طی فرایند درمان بیماران در گروه کنترل بود ،اما این کاهش
در گروه تمرین مالحظه نشد و میزان گلبولهای سفید آنها در مراحل چهارگانه ثابت باقی ماند( .جدول )1
جدول  .2یافتههاي آزمایش خون گروه کنترل و تمرین در چهار مقطع مورد مطالعه
ميانگين
يافتههاي خوني

گلبولهاي سفيد

گلبولهاي قرمز

ميزان هموگلوبين

درصد هماتوکريت

انحراف معيار

مرحله مطالعه
کنترل

تمرين

کنترل

تمرين

شروع

9/4012

9/3064

2/69690

2/33930

هفته 0

0/6311

3/1194

2/31994

2/94336

هفته 3

0/3330

3/1244

2/62930

2/31613

هفته 21

1/9330

3/1394

4/66240

2/90023

شروع

0/1906

0/1619

4/33910

4/12092

هفته 0

0/1411

0/1024

4/39031

4/16039

هفته 3

0/2323

0/6119

4/31692

1/410134

هفته 21

0/2233

0/1309

4/99031

4/12330

شروع

21/2639

21/4994

1/49691

2/43009

هفته 0

22/3301

22/0344

2/36492

1/19106

هفته 3

22/9969

21/0994

2/39901

3/21036

هفته 21

21/1122

21/1394

2/92239

4/93696

شروع

16/2301

13/9194

9/91336

1/30902

هفته 0

13/3293

16/2444

9/00994

1/12693

هفته 3

13/3301

19/1344

0/39940

22/09131

هفته 21

16/2133

16/3494

0/10999

1/61111
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ادامه جدول 1

حجم گلبول قرمز

متوسط هموگلوبين در هر گلبول قرمز

غلظت متوسط هموگلوبين در حجم خون

ميزان پالکت

درصد لنفوسيت

درصد منوسيت

درصد نوتروفيل

شروع

36/1293

33/3294

1/06236

0/99333

هفته 0

36/3399

36/9144

1/39492

0/39202

هفته 3

33/3330

31/6044

0/31619

21/64146

هفته 21

31/2444

36/3244

11/99996

9/90141

شروع

13/1399

13/1094

2/63639

2/96141

هفته 0

16/6301

13/2644

1/91233

1/03134

هفته 3

13/9123

19/1194

2/69233

1/34346

هفته 21

19/1444

13/3294

2/39234

1/44169

شروع

11/9133

11/3144

2/12391

2/14122

هفته 0

11/1311

11/2144

2/23113

2/03132

هفته 3

11/9133

11/3494

4/91312

4/66091

هفته 21

11/3133

11/3344

2/42916

4/91316

شروع

1/9612

1/9490

244/33392

216/33099

هفته 0

1/6191

1/3921

36/24246

92/14693

هفته 3

1/3439

1/9306

61/32199

249/61416

هفته 21

1/9331

1/9600

92/14603

62/22239

شروع

10/9616

11/0494

9/49994

6/91306

هفته 0

12/3399

12/3144

22/31296

21/39011

هفته 3

11/6122

19/1144

22/43363

9/49144

هفته 21

13/3249

10/1194

21/21169

21/61342

شروع

29/1906

22/6494

9/69906

6/33114

هفته 0

23/0491

29/4994

3/39309

6/13961

هفته 3

20/3444

22/4994

6/09291

0/91190

هفته 21

23/3399

21/3144

6/29921

6/62339

شروع

94/6133

90/3994

22/69111

9/39931

هفته 0

92/3913

94/3494

23/16326

23/99421

هفته 3

91/0133

99/3394

21/03302

3/13196

هفته 21

03/4213

90/3494

21/13263

21/10332

نتایج حاصل بین گروههای تمرین و کنترل درباره تاخیر در دوره شیمیدرمانی تفاوت معناداری نشان داد
( ،)p=4/423بهطوریکه تأخیر در دوره شیمیدرمانی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل 04درصد کمتر بود
برای انجام آزمون بررسی استقالل بین گروه تحت مطالعه و تأخیر دوره درمان از آزمون خی-دو استفاده شد و
با توجه به وجود فراوانی مورد انتظار کمتر از  9در خانههای جدول توافقی فوق ستون دوم و سوم ادغام شد
و سپس آزمون به شرح ذیل انجام گرفت (جدول .)0
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جدول  .4جدول توافقي بين گروههاي تحت مطالعه و تأخير دوره درمان
متغیر تحقیق

گروه ها

تاخیر در دوره درمان
عدم تأخیر در درمان

تأخیر در درمان

تمرین

29

9

کنترل

6

24

تأخیر دوره درمان

با توجه به نتیجه آزمون خی–دو P=4/423 ،بهدست آمده است که مؤید وجود ارتباط بین گروههای تحت
مطالعه و تأخیر دوره درمان است .یعنی به عبارتی در گروه کنترل بهطور معناداری دوره درمان تعداد بیشتری
از بیماران به تأخیرافتاده است.
بحث و نتیجهگیری
یکی از اهداف تحقیق حاضر ،بررسی اثر یك دوره تمرین هوازی بر اجزای سیستم ایمنی شامل سطح گلبولهای
سفید ،گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین ،درصد هماتوکریت ،حجم گلبول قرمز ،متوسط هموگلوبین در هر
گلبول قرمز ،غلظت متوسط هموگلوبین ،میزان پالکت ،درصد لنفوسیت ،درصد منوسیت و درصد نوتروفیل و
تأخیر در دورۀ شیمی درمانی در زنان مبتال به سرطان پستان بود .تحلیل یافتههای تحقیق نشان داد که  21هفته
تمرین هوازی (پیادهروی) منظم با شدت متوسط بهصورت  1جلسه در هفته و به مدت  14تا  09دقیقه اثر
معناداری بر میزان گلبولهای سفید ( )p=4/414دارد و مانع افت آن طی فرایند درمان بیماران و تقویت سیستم
ایمنی می شود .از طرفی ،با وجود افزایش یا حفظ سطوح پارامترهای دیگر ،تغییرات آماری معناداری در آنها
دیده نشد .مشخص شد که تأخیر دوره شیمیدرمانی در بیمارانی که تمرینات هوازی انجام میدادند نسبت به
کسانی که تمرین نمیکردهاند 04درصد کمتر بوده است .تحقیقات پیشین بر پارامترهای خاصی از سیستم ایمنی
مانند سلولهای کشندۀ طبیعی و منوسیتها متمرکز بودهاند .نتایج این تحقیق با یافتههای نا ( ،)11دیمو (،)10
پیترز ( )19و پیترز ( )13همسو ولی با یافتۀ نیمان ( )16مغایر است .نا و همکاران ( )1444گزارش کردند
تمرینات اولیه با شدت متوسط که فقط دو روز پس از عمل جراحی و بهصورت روزانه (به مدت  1هفته)
آغاز میشوند ،اثر مفیدی بر عملکرد سلولهای کشنده طبیعی ضد نئوپالزم در بیماران مبتال به سرطان معده که
تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند دارند ( .)11دیمو و همکاران ( )2996گزارش کردند که بالفاصله پس از
اولین شیمیدرمانی با دوز باال میتوان با اطمینان خاطر از تمرینات هوازی روزانه تا زمان ترخیص ( 1هفته)
بهره برد .در تحقیق آنان ناتوانی گروه کنترل در زمان بستریبودن در بیمارستان 16درصد بیشتر از گروه تمرین
بود و تفاوت معناداری در حداکثر عملکرد جسمانی در دو گروه در زمان ترخیص وجود داشت .مدتزمان
نوتروپنی( 2کاهش شدید تعداد نوتروفیلها) و ترومبوپنی( 1کاهش مقادیر پالکت خون به کمتر از  94444در
هر میکرولیتر) ،شدت اسهال ،شدت درد و مدت زمان بستری در بیمارستان در گروه تمرین کاهش معناداری
2. Thrombopenia
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یافت ( .)10پیترز و همکاران ( )2990گزارش کردند  19هفته تمرین هوازی با شدت متوسط ،اگرچه نمی تواند
باعث تغییر معنادار مقدار سلولهای کشنده طبیعی شود ،باعث افزایش معنادار فعالیت سیتوتوکسیك سلولهای
کشنده طبیعی و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان میشود ( .)19پیترز و همکاران ()2999
گزارش کردند  19هفته تمرینات هوازی منظم با شدت متوسط سبب افزایش میزان گرانولوسیتها وکاهش
میزان لنفوسیتها و منوسیتها شد .این نتایج نشان میدهد که انجام تمرینات جسمانی باعث افزایش تعداد
گیرندههای دیواره منوسیتها میشود ( .)13نیمان و همکاران ( )2999گزارش کردند پس از  3هفته تمرین
مقاومتی و پیادهروی با شدت متوسط ،علیرغم بهبود نتایج گروه تمرین در آزمونهای هوازی و قدرتی ،این
تمرینها اثر معناداری بر تعداد لوکوسیتها ،لنفوسیتها ،نوتروفیلها و فعالیت سلولهای کشنده طبیعی در
مبتالیان به سرطان پستان ندارد (.)16
تحقیقات انجامشده درباره تأثیر تمرینات جسمانی بر عملکرد سیستم ایمنی در بیماران مبتال به سرطان بر نظریه
جی معکوس 2تأکید دارد ،که بیان میکند تمرینات جسمانی عملکرد سیستم ایمنی را افزایش میدهد،
بهخصوص تمرینات منظم با شدت پایین تا متوسط که باعث کاهش استعداد ابتال به سرطان میشود .از طرفی،
تکرار تمرینات پُرتنش و با شدت باال ممکن است باعث سرکوب سیستم ایمنی و افزایش استعداد ابتال به
سرطان شود ( .)14براساس این استدالل تحقیقات متعددی درباره بررسی اثر تمرینات جسمانی بر سیستم ایمنی
در بیماران سرطانی پدیدار شده است که البته دارای محدودیتهای مختلفی بودند و همین امر لزوم انجام
تحقیقات بیشتر را جهت رفع این محدودیتها ایجاب می کرد؛ برای مثال پیترز ( ،)19پیترز ( )13و نیمان ()16
از جوامع آماری کوچکی استفاده کرده بودند؛ بهطوریکه دارای میانگین  14نمونه و گروه تمرین  24نفره بودند.
نمونۀ آماری کوچك سبب کاهش توان تحقیق و مانع استفاده از تکنیكهای آماری چندمتغیره میشود (.)13
تحقیقات نا ( ،)11دیمو ( ،)10پیترز ( ،)19پیترز ( )13و نیمان ( )16در یك یا چند ویژگی مانند سن ،جنسیت
و محل سرطان ناهمگون بودند .تحقیقات نشان داده است که اجزای مختلف سیستم ایمنی بهطور معناداری
تحت تأثیر متغیرهای فوق قرار میگیرند ( .)19برای مثال افزایش سن با کاهش تعداد کلی لنفوسیتها ،تعداد
و عملکرد سلولهای  ،Tپاسخهای سلول  Tبه تحریکات میتوژنیك ،تولید اینترلوکین 1-توسط سلولهای T
و فعالیت سیتولیتیك سلول  NKمرتبط است ( .)14وجود نداشتنِ گروه کنترل در تحقیقات پیترز ( )19و ()13
و عدم ارائۀ اطالعات دربارۀ پروتکلهای درمانی در تحقیقات نا ( ،)11پیترز ( ،)19پیترز ( )13و نیمان ( )16از
دیگر محدودیتها هستند .در تحقیقات نا ( )11و دیمو ( )10مدت کلی مداخلۀ تمرینی  1هفته و در تحقیق
نیمان ( 3 )16هفته بود؛ بهتر است هنگامیکه هدف تمرین بررسی تأثیر آن بر عملکرد سیستم ایمنی است،
تمرین دستکم به مدت  21هفته انجام شود .پروتکل خونگیری در کلیۀ تحقیقات متناقض بود؛ برای مثال
اطالعاتی دربارۀ نوع رژیم غذایی الزم در روزهای پیش از خونگیری ،داروهای مصرفی یا الگوی خواب
مناسب ارائه نشده بود .ازآنجاکه اجزای سلولی و هورمونی سیستم ایمنی تحت تأثیر شیوۀ غذایی ( ،)12دارو و
1. Inverted J. Hypothesis
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الگوی خواب ( )19قرار میگیرند ،رفتار بیمار پیش از خونگیری منبع مهم اثرگذاری میشود .در تحقیق حاضر
سعی شد تا دامنۀ تغییرات سنی بیماران ،محل و مرحلۀ بیماری و برخی ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی-
اقتصادی همگن باشد .آزمودنیها در تمام مراحل خونگیری رژیم غذایی و الگوی خوابی یکسان را از  1روز
پیش از خونگیری رعایت میکردند .یکی دیگر از اهداف تحقیق حاضر ،بررسی اثر یك دوره تمرینات هوازی
بر سالمت عمومی (شامل پارامترهای خستگی ،احساس سرزندگی ،ناامیدی ،میل به زندگی و حس مفیدبودن)
بیماران مبتال به سرطان بود .میانگین نمرات سالمت عمومی در دو گروه تمرین و کنترل نشان داد علیرغم
عدم اختالف معنادار بین میانگین نمرات سالمت عمومی در گروه تمرین قبل و بعد از مداخله ،در گروه کنترل
اظهار سالمت عمومی در پایان مداخله کاهش معناداری داشت؛ یعنی تمرین سبب حفظ سطح سالمت عمومی
در گروه آزمایش و مانع افت آن شده بود .نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات وسکول ( ،)11شوارتز (،)11
دیمو ( ،)10سگار ( ،)19یونگ ( ،)13دیمو ( )16و هوانگ ( )13است که گزارش کردند تمرین حین درمان
کمکی میتواند سبب بهبود عملکرد جسمانی و روانی-اجتماعی و درنهایت ارتقای کیفیت زندگی شود .اما
یافتههای حاصل مغایر با یافتههای کورنیا ( ،)19موتری ( )04و آدامسن ( )02است .کورنیا و همکاران ()1446
گزارش کردند  9-10هفته تمرین هوازی و مقاومتی بهبود معناداری در ترکیب بدنی ،آمادگی جسمانی و عزت
نفس بیماران مبتال به سرطان پستان که تحت شیمیدرمانی بودند ایجاد میکند ،ولی با وجود بهبود عالئمی
مانند خستگی ،افسردگی ،اضطراب و کیفیت زندگی تغییراتشان بهلحاظ آماری معنادار نبوده است ( .)19موتری
و همکاران ( )1446گزارش کردند  21هفته تمرین هوازی گروهی تحت نظارت با شدت متوسط سبب بهبود
معنادار ترکی ب بدنی ،تحرك شانه و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتال به سرطان پستان که تحت شیمیدرمانی
بودند میشود ،ولی تغییر معناداری در کیفیت زندگی آنان ایجاد نمیکند .بررسیهای تعقیبی  3ماهه محققان نیز
این نتایج را تأیید کرد ( .)04آدامسن و همکاران ( )1449گزارش کردند برنامۀ  3هفتهای تمرینات هوازی و
مقاومتی با شدت زیاد و آرامسازی و ماساژ را میتوان با اطمینان در بیماران مبتال به سرطانهای گوناگون که
شیمیدرمانی یا درمانهای کمکی دیگر دریافت میکنند بهکار برد .تمرین سبب کاهش خستگی ،سطح انرژی،
ظرفیت هوازی ،قدرت عضالنی و ظ رفیت عملکردی بیماران شد ،ولی تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی آنان
نداشت ( .) 02علت شکست مداخله در بهبود معنادار کیفیت زندگی و وضعیت سالمت عمومی میتواند ناشی
از آن باشد که این نوع تمرینات کوتاهمدت نمیتوانند بر وضعیت منفی بیمار که متاثر از بیماری است فائق آیند
و تمرینات بلندمدتتری جهت تأثیر معنادار الزم است.
اغلب تحقیقات اخیر به بررسی اثر تمرین بر بیماران مبتال به سرطان درباره فاکتورهای روانی ،اضطراب ،درد،
خستگی و عزت نفس آنان تمرکز داشتهاند .در این میان توجه ویژهای به خستگی شده است؛ خستگی عارضهای
اختاللزا در بیماران مبتال به سرطان است که ممکن است ماهها یا حتی سالها پس از پایان درمان نیز وجود
داشته باشد .بیماران خستگی را رایجترین و استرسزاترین نشانه مرتبط با سرطان و مرحلۀ درمان میدانند ()11؛
بهگونهای که بسیار تنشزاتر از درد و حالت تهوع است ،چراکه این عالئم با دارو قابل کنترل هستند .خستگی
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و نقص در آمادگی جسمانی دائمی رابطۀ معناداری با کاهش کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان دارد
( .)01()01عدم آمادگی قلبی-عروقی و عصبی-عضالنی میتواند ظرفیت کار را کاهش دهد؛ بهگونهایکه
بیماران به تالش مضاعف جهت انجام کارهای معمول نیاز پیدا میکنند و با آستانۀ خستگی پایینتری در
فعالیتهای عادی روزانه ،مانند باالرفتن از پله ،راه رفتن و فعالیتهایی که به زندگیشان معنا میدهد ،شرکت
میکنند ( .)00()01جهت رفع خستگی غالباً به بیماران توصیه میشود استراحت کنند و فعالیتهای روزانهشان
را محدود سازند .چنین راهکاری نتایج متناقضی ایجاد میکند ،زیرا کاهش یا عدم فعالیت بدنی سبب تحلیل
عضله ،کاهش استقامت و درنهایت خستگی و فقدان عملکرد بیشتر میگردد ( ،)09()00این سازوکار ،،یعنی
کاهش فعالیت و متعاقباً کاهش استقامت و ایجاد عوارض مزمن مانند خستگی زودرس ،میتواند علت بروز
خستگی زودرس در بیماران را در سالها پس از تکمیل درمان توضیح دهد ( .)03تمرین هوازی میتواند چرخۀ
معیوب فقدان تمرین ،عملکرد جسمانی ضعیف و خستگی زودرس را بشکند ( .)10مك و همکاران ()1449
گزارش کردند که انجام پیادهروی بهصورت تمرین در خانه با شدت متوسط سطوح خستگی را در مبتالیان به
سرطان کاهش میدهد ( .)06شوارتز و همکاران ( )1442پیشنهاد میکنند که زنان مبتال به سرطان پستان که
تحت شیمی درمانی هستند برای حفظ توانایی عملکردی و کاهش خستگی به تمرینات منظم با شدت کم تا
متوسط بپردازند ( )11که تحقیق حاضر نیز چنین نتیجهای را تأیید میکند .وسکول و همکاران ( )1424نیز
گزارش کردند حفظ وزن به همان میزان پیش از درمان و ممانعت از افزایش آن با استفاده از تمرین سبب
کیفیت زندگی بهتر در بیماران سرطانی میشود .تمرین هوازی حین یا پس از درمان روش مفیدی جهت ارتقای
عملکرد قلبی-عروقی و کاهش درصد چربی بدن در زنان مبتال به سرطان پستان است (.)11
نتیجهگیری
با توجه به نتایج این تحقیق توصیه میشود تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان بیماران ،پزشکان ،پرستاران و نیز
جامعه را از تأثیر ورزش در کمك به درمان بیماران مبتال به سرطان آگاه کرد و نیز مسئوالن وزارت بهداشت،
رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها را در راهاندازی واحدهای ورزش درمانی در بخشهای
بیماران سرطانی توجیه و توصیه نمود.
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