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P3-35 
  تاثیر ورزش در پیشگیري و درمان بیماران مبتال به سرطان عنوان: 

دکتر نوید ابواالحرار، دکتر محمد حسبی, دکتر امیر حسین عابدي یکتا، دکتر مهرشاد پور سعید   نویسندگان:
  اصفهانی، دکتر محمد جواد شکاري، دکتر عباس حاج فتحعلی

  شهرزاد خسروي  نویسنده مسئول:
  بیمارستان طالقانی مانی: وابستگی ساز 
  shahrzadekhosravi@yahoo.com ایمیل:   
 

: در سالهاي اخیر شواهدي وجود دارد که تاثیر رژیم هاي غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی را در بهبود بیماران مقدمه
 .به اثبات رسیده است مبتال به کانسر بررسی کرده اند.تاثیر فعالیت فیزیکی در پیشگیري از بروز تعدادي از سرطانها

مطالعات مختلفی که در این زمینه منتشر شده نشان داده که ورزش روشی ایمن و موثر در بازتوانی بیماران مبتال به 
 .سرطان است و حتی مداخالت کم نیز در بهبود این بیماران موثر بوده است

د سیر بیماري افراد مبتال به کانسر بررسی در این مطالعه مروري سعی شده که تاثیر فعالیت فیزیکی در بهبو هدف:
 .شود

 .جستجو شده و نتایج آنها جمع آوري شده است Pubmed روش اجرا: مطالعاتی که در این زمینه انجام شده از
فعالیتهاي فیزیکی در بهبود ظرفیت هوازي، قدرت عضالنی، ترکیب بدنی، کیفیت زندگی، کاهش خستگی،  نتایج:

 .موثر هستند DNA ، کاهش عالیم لنف ادم و تخریب اکسیداتیوکاهش استرس هاي روحی
ورزش در بهبود عوارض درمانهاي سرطان نیز موثر است. سرطان و درمانهاي آن ، عوارض متعددي براي بیمار ایجاد 
می کنند. نارسایی کلیوي، عالیم سیکولوژیک، کاردیوتوکسیسیتی، پوکی استخوان، نقص سیستم ایمنی، دیس فانکشن 
سیستم نورواندوکرین از عوارض بیماران سرطانی هستند که ورزش می تواند به عنوان درمانی امید بخش براي تخفیف 
دادن این عالیم در بیماران باشد. انواع مختلفی از تمرینات ورزشی در این بیماران بررسی شده است.تمرینات هوازي و 

آن موثر بوده و در بهبود کیفیت زندگی بیمار نقش داشته است. قدرتی در کاهش بسیاري از عوارض کانسر و درمانهاي 
 .برنامه ترکیبی از تمرینات قدرتی و هوازي نیز در این بیماران موثر بوده است

 : فعالیت فیزیکی، سرطان، پیشگیري، درمان کلمات کلیدي
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